
  باسمه تعالی
  

            

  جزوه آموزشی با عنوان
  

  عملیات روانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهرست مطالب
  
  

  چکیده
  مقدمه

  تاریخچه عملیات روانی      
 سیري در عملیات روانی در اسالم      

  انواع جنگ اطالعات      
  انواع عملیات روانی

  تاکتیکها و تکنیکهاي روانی
  وانیراههاي مقابله با عملیات ر

  و مقابله با آن      انواع فریب
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  چکیده  
  
هاي تخصصی زیرمجموعه جنگ اطالعات، بر  ، تالش شده است تا با توجه به انواع راهبردها و جنگ       جزوه  ر این   د

هـایی از    در ادامه، افزون بر ارایه تعریف     . هاي اطالعاتی تأکید شود     نقش عملیات روانی و اهمیت آن در طیف جنگ        
گانه جنگ اطالعات، نگرش شرقی را با در نظر گـرفتن نمونـۀ چـین و         گانۀ اطالعاتی و ارکان شش      هاي هفت   جنگ

نگرش غربی را با در نظر گرفتن نمونۀ امریکا از باب تمرکز راهبردهاي جنگ اطالعات بـه طـور اجمـالی مقایـسه                      
گیـري در کلیـۀ       روند ایجاد اخـتالل در رونـد تـصمیم         سپس، عملیات روانی به عنوان عامل تأثیرگذاري بر       . کنیم  می

در پایان نیز، عنصر اطالعات را به عنوان وجه مشترك کلیـۀ راهبردهـاي جنـگ      . شود  هاي موجود، مطرح می     نگرش
هـاي اطالعـاتی بیـان و بـر ضـرورت         اطالعات و عملیات روانی را به عنوان نوعی راهبرد در طیـف طـولی جنـگ               

  .کنیم  راهبردي جنگ اطالعات تأکید میهاي سازي چهارچوب بومی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مقدمه
  

انواع جنگ و ترکیب دیگر مفاهیم با آن، . بندي شده است بندي و طبقه در طول تاریخ، جنگ به انواع گوناگونی دسته
یـافتی  اي جدید در عرصۀ منازعات انسانی، چنان گسترش یافته است که رسـیدن بـه در              براي خلق یا تعریف پدیده    

از سـوي دیگـر،   . رسـد  مناسب از همۀ آنها بر اساس تنها یک نگرش خاص یا یک زاویه دید معین، بعید به نظر می          
روند رو به رشد تولید مفاهیمِ نو در عرصۀ موضوعات مربوط به جنگ آینده نیز دشواري دستیابی به درکی به نسبت 

ها، شرایط، مقدورات و  ، ملل جهان بر اساس فرهنگ، تجربهبا این حال. جامع از انواع جنگ را دو چندان کرده است
بنـدي انـواع جنـگ و     گفته در طبقه عناصر پیش. اند بندي کرده در راستاي اهداف و مقاصد خود، انواع جنگ را طبقه    

هـاي   به عبارت دیگر، چنانچـه کـشوري در چهـارچوب حکومـت    . تأکید بر نوع خاصی از جنگ سهم بسزایی دارد   
 و مفروضات نظري مدرنیته و مبتنی بر ساختار و نظام انفورماتیکی پویا و گسترده، به تبیین اهداف خود دولت ـ ملی

رسـد جنـگ    سرگرم باشد، به نظر می) طرف اعم از دوست و متحد، دشمن و بی(در انواع روابط با دیگر ملل جهان     
ها و واکنش بـه    گرفت و کنش به فرصتهاي اطالعاتی براي آن کشور در اولویت قرار خواهد سایبر در طیف جنگ  

جنگ اطالعات نیز بر .تهدیدات را بیش از دیگر انواع جنگ از دریچۀ عملکردهاي سایبر مورد توجه قرار خواهد داد
جنگ اطالعات بـه    . بندي انواع جنگ اغلب جوامع معاصر مورد تأکید قرار دارد           اساس همین چهارچوب، در تقسیم    

هاي گونـاگونی   تاکنون، تعریف. گیرد و در نهایت، استیالي اطالعاتی صورت می اطالعاتی منظور دستیابی به برتري    
توان  اند که نمی هاي ارائه شده به حدي گسترده بوده برخی از تعریف  . براي این نوع تخصصی جنگ ارائه شده است       

گان اولیۀ جنگ اطالعات، تعریف کنند براي مثال، توماس رونا ، یکی از ترویج . حدود معینی را براي آنها متصور شد      
هاي تاکتیکی، عملیاتی، استراتژیکی در کـل طیـف    رقابت«:اي است، ارایه کرده است   زیر را که تعریف بسیار گسترده     

صلح، بحران، افزایش بحران، درگیري، جنگ، خاتمۀ جنگ و مقاطع بازگشت به وضعیت ثبات بین رقبا، متخاصمان           
ــ  ــا اســتفاده از ش ــه ب ــمنان ک ــا دش ــی   یوهی ــداف صــورت م ــه اه ــتیابی ب ــراي دس ــاتی ب ــزار اطالع ــا و اب ــرد ه   .»گی

  :کنند عبارت است از تعریف دیگري که در این زمینه ارائه شده است و بیشترجوامع نظامی و امنیتی از آن استفاده می
ر عین حال، گیرد و د هاي اطالعاتی دشمن صورت می   مجموعه اقداماتی که براي تأثیرگذاري بر اطالعات و سیستم        «

بـا توجـه بـه تعریـف بـاال و عنـصر تأثیرگـذاري بـر           .»کند  هاي اطالعات خودي محافظت می      از اطالعات و سیستم   
شود که ساز و کارهاي تأثیرگذاري بر اطالعات دشمن کدامنـد؟ و بـر چـه اساسـی      اطالعات، این پرسش مطرح می  

ها مستلزم آشنایی با  رار داد؟ پاسخ دادن بدین پرسشهاي اطالعاتی دشمن را تحت تأثیر ق توان اطالعات و سیستم می
هـایی کـه برآینـد آنهـا      جنـگ . هایی است که در چهارچوب جنگ اطالعات قرار دارنـد  طیف انواع تخصصی جنگ   

  .تواند موفقیت بعد عملکرد اطالعات در زمان جنگ، بحران و صلح را موجب شود می
  
  



  تاریخچه عملیات روانی
  
ملیات روانی سابقه اي به قدمت تاریخ انسانها دارد چرا که انسانها براي تحت تأثیر قـراردادن  ـ آنچه مسلم است ع 1

طرف مقابل به شیوه ها و ترفندهایی متوسل می شده اند و این فعالیت از ارتباط چهره به چهره دو فـرد گرفتـه تـا                      
 زمان اي خـاص همچـون بحرانهـا،         اجتماعات کوچک و بزرگ تري یافته است و همین نوع فعالیتها و اقدامات در             

جنگها، نزاع هاي محلی بصورت مختلف و گوناگونی اتفاق افتاده استآنچه قابل تأکید است ایـن اسـت کـه انـسانها       
پدیده تأثیرگذاري روانی و استفاده از آن در جنگ و صلح و سیاست را به تازگی کشف نکرده است بلکه کمتر برهه 

محققان زیادي در پـی یـافتن   . می بشر را می توان یافت که فارغ از این عنصر باشداي از تاریخ حیات سیاسی و نظا    
سـابقه   (Paulline barger)قدیم ترین نمونه هاي استفاده از جنگ روانی بوده اند در این میـان پـل الیـن بـارگر    

  استفاده از جنگ روانی را به جنگ کیدئون با مادها نسبت می دهد
 خالف رسوم نظامی زمان خود که هر دسته صد نفره یک مشعل داشتند، به هر یـک از       ـ در این جنگ کیدئون بر     2 

در . سپاهیان مشعلی داد و این توهم را در ذهن دشمن ایجاد کرد که تعداد افرادش، صد برابـر میـزان واقعـی اسـت            
آن، نمونـه هـاي متعـدد    مطمئناً قبل از این واقعه و بعد از       . نتیجه توانست بدون هیچ درگیري به پیروزي دست یابد        

در تاریخ اسالم، روشن کردن آتش توسط سـپاهیان اسـالم در شـب    . دیگري از جنگ روانی سنتی را می توان یافت  
فتح مکه و ایجاد رعب در مکیان از این طریق، نقش مهمی در شکستن مقاومت آنها داشت و حیله قرآن بر سر نیزه             

البته (با این وسیله، نمونه هاي برجسته اي ) ع(وزي حضرت علیکردن عمروعاص و شکست دادن سپاه در حال پیر
از جنگهاي روانی است که به اقتضاي فرصت و براسـاس ذوق و نبـوغ طراحـان آن بـه اجـرا         ) با ارزشهاي متفاوت  

  درآمده اند
 1917ب بـه انقـال  ) البته بـه نـوعی   (ـ از سابقه پیدایش جنگ روانی در قرن اخیر جنگهاي اول و دوم، و حداکثر                3 

براي این کار، ضـمن برشـمردن ویژگیهـاي جنـگ روانـی جدیـد و نـشان دادن                   . روسیه و انقالب فرانسه می رسد     
تفاوتهاي آن با جنگ روانی سنتی، زمینه هاي پیدایش و توسعه چنین پدیده اي را در بستر تاریخی آن را مـی تـوان            

م انسانی آلمانی به منظور توجیـه شکـست کـشور           ، محققان و دانشمندان علو    1939هنگامی که در سال     .بررسی کرد 
خود در جنگ جهانی اول، اعالم کردند که از جمله مهمترین علل شکست، غفلت آلمان از سالح تبلیغات و استفاده 
مؤثر رقیبان از آن سالح بوده است، در واقع خبر از ورود و حـضور گـستردة ابـزار تأثیرگـذاري روانـی در صـحنه                  

وقوع تحوالتی مانند تشکیل وزارت تبلیغات در آلمان و سازمانهاي جنگ روانـی و              . می دادند سیاست و نظامیگري    
 تبلیغات جنگی در دیگر کشورها، تصدیق عملی این ادعا بود

یکی . ـ آنچه را ما جنگ روانی جدید می خوانیم در واقع محصول تحوالتی است که عمدتاً ابتدا در اروپا رخ داد             4 
از جملـه ارتباطـات     ( الت، پیدایش و توسـعۀ نقـش صـنعت و تکنولـوژي در جوامـع بـشري                از مهمترین این تحو   

اول از نظر حمل و نقل، شامل : صنعت و تکنولوژي ارتباطات میان انسانها را در دو جنبه توسعه داد. است) اجتماعی



دوم از نظر توسعه وسایل . شدجاده، اتومبیل، راه آهن و نظایر اینها که موجب افزایش ارتباط فیزیکی بین افراد بشر            
و ابزارهاي پیام رسانی مانند چاپ، تلفن، سینما، تلگراف که موجب نزدیک غیرمادي و گسترش تعامل پیـامی میـان    

توسعه و گسترش ارتباطات، به نوبۀ خود باعث شد تا انسانهایی که تا پیش از ایـن، فقـط در محـدوده                    . انسانها شد 
 کردند و مسائل خارج از منطقۀ محدودشان براي آنها اهمیت نداشت، ملی و جهانی قومی، قبیله اي و محلی فکر می

انسان روسـتایی کـه تـا دیـروز، ممتـرین      . فکر کنند و به مسائل دنیایی فراتر از مناطق محدود خود عالقه مند شوند 
برمحـور روسـتا یـا    دلمشغولی، او، مشکالت کشاورزي و زمین و آب وهوا بود و تقسیم بندیش از خودي و بیگانه               

روستاهاي اطراف شکل می گرفت، اینک به مسائل کشور خود و حتی فراتر از آن، مسائل جهانی که در آن زنـدگی      
 می کرد و کل بشریت می اندیشید

در کنار توسعه ارتباطات، انقالب صنعتی موجب ظهور پدیده هاي دیگري نیز شد مانند شهرنشینی، افزایش جمعیت 
، پیچیده شدن حیات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جوامع و به تبع آن تقسیم بسیار وسـیع کـار و           و متراکم شدن آن   

به تعبیري، پیدایش پدیده هایی . اینها دست به دست هم داد و نیروي سیاسی جدیدي به نام مردم شکل گرفت. غیره
حکام، دیگر نمی   . ت دارند همچون افکار عمومی و افکاري نظیر صداي مردم، صداي خداست، ریشه در این تحوال             

توانستند مانند لویی چهاردهم بگویند دولت، خود من هستم و مجبور بودند براي حفظ قدرت سیاسی و توسعه آن                    
بحـث دخالـت مـردم در     . و براي تدوین و اجراي سیاستهاي خود، حتماً گوشه چشمی هم به مـردم داشـته باشـند                 

تقسیم کار و تنوع حیات اجتماعی موجب شده    . انه قدرتی نیز داشت   سیاست، دیگر مفهومی اخالقی نبود بلکه پشتو      
 بود تا کانونهاي گوناگون قدرت غیردولتی ظاهر، و جامعۀ مدنی پیچیده و گسترده شود

در چنین جامعه اي، تداوم سیستم سیاسی و اجتماعی، فقط با همکاري صاحبان نقشهاي تخصصی و قدرتی جدیـد               
ري آنها، هیچ حکومتی دیگر نمی توانست به تنهایی از پس امور کشورداري برآید و به امکان پذیر بود و بدون همکا

کارخانه بـدون همکـاري و رضـایت ضـمنی کـارگر، نظـام دیوانـساالري بـدون حمایـت                  : رتق و فتق امور بپردازد    
 دیوانساالري و هزاران تخصص دیگر بدون همکاري صاحبان تخصص مربوط، از گـردش و عمـل کـردن بـاز مـی            

صنعت . به این زمینه هاي یاد شده، عامل دیگري را هم باید افزود. ماندند و بازماندن اینها یعنی فلج شدن کل سیستم
و تکنولوژي از طریق اختراع هواپیما و توپخانه هاي دور برد، برد سالحها را افزایش داد و موجب شـد کـه صـحنۀ        

اکنون دیگر مرز بین جبهه و پشت جبهه شکسته شـده  . بدجنگ، از میدان نبرد به سراسر خاك هر کشور گسترش یا    
با بروز جنگ، مردم مجبور بودند که عـالوه بـر تحمیـل    . بود و تنها دوري از میدان جنگ، تضمین کننده امنیت نبود 

. سختیها و کمبودهاي ناشی از آن، با صدمات و تلفات جانی و مالی نیز روبرو شوند و در مقابل آن ایستادگی کننـد              
یجه اینکه کشورها، هر چه بیشتر در مقابل تأثیرات جنگ آسیب پذیر شدند و بنابراین رهبران کشورها در طراحی                    نت

  و اجراي سیاستهاي دفاعی، باید عامل دیگري را هم لحاظ می کردند که نقش مردم بود
ارهـا و تمهیـداتی بـراي       از اینجا به بعد است که جلب رضایت مردم یا برانگیختن آنها براي مخالفـت، و یـافتن ابز                  

تا پیش از ایـن،  . رسیدن به این مقصور، به عمل تعیین کننده اي در کشاکشها و رقابتهاي سیاسی و نظامی تبدیل شد         



فرماندهان نظامی و حاکمان سیاسی، در تدوین و اجراي سیاستهاي خود، فقط تا آنجا به مردم نیاز داشتند که نیروي         
احتماالً هیچ فرماندهی احساس نمی کرد که براي حملـه بـه دشـمن و کـسب                 . ین کنند انسانی مورد نیاز آنها را تأم     

. هـم نیـازي دارد  ) جز در مـواردي ماننـد محاصـره شـهرها    (پیروزي، به تأثیرگذاري روانی بر مردم خودي یا دشمن  
اسـت و  در صـحنۀ سی . مهمترین آماج عملیات روانی در جنگ را سربازان و فرماندهان دشـمن تـشکیل مـی دادنـد         

 بازیهاي دیپلماتیک، تنها هدف سیاستمداران و مقامات مذاکره کننده، مقامات مسئول طرف مقابل بود

طرفین درگیري مجبور بودند که در بازي، طرفهاي دیگري را هم به . اما اینک، صحنۀ بازي بسیار پیچیده تر شده بود
ردم بی طرف و بعدها پدیده دیگري به نـام افکـار   اینها عبارت بودند از مردم خودي، مردم دشمن، م       . حساب آورند 

هر طرف می کوشید در این کشاکش، مردم خودي را به نفع خود، نه فقط جلب نظر کند بلکه آنها را . عمومی جهانی
همچنین مردم دشمن را نه فقط از همکاري با رهبران دشمن باز دارد، بلکه آنها . بسیج، و در مشارکت فعال وارد کند

خالفت تحریک کند، و سرانجام اینکه مردم کشورهاي بی طرف را از نزدیک شدن به دشمن باز دارد و حتـی  را به م  
بدیهی است در چنین صحنۀ پیچیده اي، مهمترین ابزار کارآمد، تبلیغات و عملیات . االمکان به حمایت از خود وادارد

. عنصر از قدرت ملی را مورد توجـه قـرار مـی داد   روانی بود و هر کشوري در محاسبه توازن قوا با رقیب، باید این        
اهمیتی که ایدئولوژي در صحنۀ سیاست و نظامیگري پیدا کرد، به دلیل نقشی بود که در بسیج و برانگیختن توده ها                    

  داشت
 آلمانیها حتی قبل از گوبلز و دار و دسته نازیها به اهمیت این عامل پی برده بودند، یعنی زمانی که در جنگ جهـانی              

هدف آنها این بود کـه بـا تـرویج اندیـشۀ            . اول، لنین را به عنوان ویروس روانی به داخل روسیۀ تزاري رخنه دادند            
انقالبیگري و ایجاد فروپاشی روانی در سیستم تزاري، سقوط حکومت رقیب را تسریع کنند و بـه هـدف خـود نیـز      

محاسبات خود اشتباه نکـرده بودنـد امـا شـیوع ایـن      لنین نشان داد که آنها حداقل در بخشی از       موفقیتهاي. رسیدند
ویروس و گسترش تأثیرات آن، بعد از جنگ دامنگیر خود آنها نیز شد، چون مجبور شدند هزاران سرباز اسیر آلمانی 
 را که از روسیه به آلمان بازگشتند به منظور پاکسازي افکارشان از اندیشه هاي مارکسیستی مورد بازآموزي قرار دهند

ویکها چه در مرحلۀ براندازي رژیمتزاري و چه در برپا ساختن رژیم جدید خود، حساب خاصی براي ایدئولوژي بلش
آنها ارتشی ایدئولوژیک بنا نهادنـد کـه نیروهـاي آن بـا ابزارهـاي            . باز کردند و از آن به حداکثر ممکن بهره گرفتند         

در تـاریخ جدیـد اروپـا و در دوران         . پرداخـت ایدئولوژیک کنترل می شد و تحت تأثیر ایدئولوژي بـه جنـگ مـی               
حاکمیت مادیگري، که هر ایده الی براساس محاسبات عقل معاش انجام می شود، بـه قـول ادوارد ارل، آنهـا اولـین            

  سربازانی بودند که حاضر می شدند صرفاً به دلیل عقیده کشته شوند
 کردند و نقش تبلیغـات را در رقابتهـاي سیاسـی و    در واقع در بستر چنین وضعیتی بود که نازیها کار خود را شروع           

آنها با علم به اهمیت بسیج مردم، ایجاد شور و انگیزه در آنها براي حمایت فعالی از نظـام و  . نظامی به اوج رساندند 
سیاستهاي آن و نقش سالح روانی در جابجایی موازنۀ قدرت و همچنین برخـورداري از نیـروي متخـصص و کـار                    

آنها عالوه بر بهره برداري از . شرح آن در ابتداي مقاله آورده شد دستگاه تبلیغاتی عظیمی را برپا کردند   تحقیقاتی که   



تبلیغات براي رسیدن به قدرت، پس از کسب قدرت، وزارت تبلیغات را به سرپرستی گوبلز ایجاد کردنـد و پخـش              
نازیها با حداکثر توان از دو رسانه .  قرار دادنداعظم رسانه هاي ارتباطی آلمان را تحت کنترل و نظارت آن وزارتخانه

بنا به گفتۀ دیوید ولچ، از میان همه ابزارهاي اعمال نفوذ نهانی و روانی، هیچ یـک بـه          . سینما و رادیو استفاده کردند    
م گوبلز در یکی از نخستین سخنرانیهاي خود در مقام وزیر تبلیغـات، اعـال        .اندازة سینما مورد توجه رایش سوم نبود      

براساس ایـن نظریـه، رژیـم     . کرد که سینماي آلمان در پیشاپیش سربازان نازي، رسالت فتح جهانی را بر دوش دارد              
 فیلم در آلمان 1097، 1945 تا 1933نازي، سرمایه گذاري سنگینی روي سینما انجام داد به گونه اي که بین سالهاي           

داشـتند،  ) هدایت شده توسـط وزارت تبلیغـات      (و سیاسی یک ششم این فیلمها، مضمون صریح تبلیغاتی        . تولید شد 
ضمن اینکه اغلب آها نیز کم و بیش با خط کلی تبلیغاتی نازي هماهنگ بودآلمانیها در حوزه جنگ روانی رادیـویی               

 ایستگاه فرستنده رادیویی ایجـاد کردنـد کـه بـا نـام              16آنها  . نیز از خود رکوردهاي شگفت انگیزي بر جا گذاشتند        
عالوه بر آن، ایستگاه هاي رادیـویی رسـمی آنهـا نیـز     .  کشور اروپایی برنامه پخش می کرد13یروزي براي  مستعار پ 

این رقمـی اسـت   . ( ساعت در روز می رسید430 کشور برنامه پخش می کرد و مجموع برنامه هاي آنها به 60براي  
ستقیم و هماهنگ در خدمت مقاصد سیاسـی  رادیو بطور م). که حتی با معیارهاي امروزي نیز غیرقابل باور می نماید  

گوبلز چنان برنامه ریزي کرده بود که ذهن مردم سرزمینهاي اشغالی را از قبـل و بـه   : نظامی درآمده بود و براي مثال 
در مرحله دوم ضمن اینکه به دوستی : هاي رادیویی آلمان براي اشغال کشورشان آماده کند تدریج از طریق فرستنده

 ت ارج نهاده می شود، باید رژیم آن کشور نیز با روندي تدریجی و فزاینده مـورد انتقـاد قـرار گیـرد          پابرجاي دو مل  

در مرحله سوم باید تهدید، اشغال و تسخیر نظامی با تمام نیرو و قدرت به عمل آید و با لحنـی خـشن، پیامـدهاي                      
اي سرنگونی حکومت بـد قیـام نکنـد،         ناگوار عدم اطالعت گوشزد، و بر این نکته تأکید شود که اگر ملت خوب بر              

البته واحدهاي ارتش آلمان به جاي تـوپ و         . آنگاه چاره اي نیست جز اینکه ارتش آلمان این امر را به انجام رساند             
 تفنگ، با موزیک و دسته گل وارد خواهند شد

ر، رادیـو و سـایر   در مرحلۀ آخر باید هر صداي ناموافق و آشوبگري خاموش شود و همزمان با اشغال نظامی کـشو            
 مناطق حیاتی و حکـومتی بـه تـصرف درآیـد و از همـه امکانـات بـراي برقـراري نظـم و آرامـش اسـتفاده شـود                              

آنهـا در حـوزه   . البته تأکید و سرمایه گذاري روانی تبلیغاتی نازیها، فقط به عرصه هاي رادیو و سینما مدود نمی شد    
ز بر این امر تأکید داشتند و در واقع بخـش مهمـی از بزرگتـرین        نی) مانند عملیات اطالعاتی  (هاي دیگر فعالیت خود   

مانند غافلگیر کردن شوروي در عملیات بارباروسا، اشـغال بـدون زحمـت          (پیروزیهاي سیاسی، نظامی چشمگیر آنها    
چکسلواکی و بی طرف نگهداشتن سایر قدرتهاي غربی مانند انگلستان و آمریکا که اتفاقـاً برخـی از آنهـا در زمـان                

رودستی قدرت نظامی آنها در برابر حریفان به دست آمد، مدیون این لشکرکشی روانی تبلیغاتی بودکـشور توسـعه            ف
طلب دیگري که پس از آلمان، نقش توسعه دادن جنگ روانی و رساندن آن به سطح امروزین را بـه عهـده گرفـت،          

کره تاکنون نشان می دهـد کـه آمریکائیهـا    نگاهی اجمالی به حجم و مجموعه اقدامات آمریکا در جنگ   . آمریکا بود 
انگیزه اصلی . رکوردي را در این زمینه برجا گذاشته اند که شکستن آن توسط هر کشور دیگري بعید به نظر می رسد



در جهان و بعدها حرکتهاي جهان سومی و از ) به ضرر نفوذ آمریکا0مبارزه با گسترش نفوذ شوروي. آنها در این راه 
سالمخواهی در جهان بودواژه جنگ روانی در آمریکا، پس از انتشار کتاب جنگ روانی آلمان نوشته جمله حرکتهاي ا
در پایان جنگ دوم جهانی ایـن اصـطالح در دیکـشنري و بـستر وارد شـد و                .  گسترش یافت  1942فاراگو در سال    

ت ترومن به منظـور کـسب   ، دول1950در سال . بخشی از عبارت پردازیهاي سیاسی و نظامی آن زمان را تشکیل داد         
بـا  ) یا تهاجم عظیم و قدرتمند روانـی (آمادگی براي اجراي جنگ روانی در کره، پروژه اي را با عنوان نبرد حقیقت               

ارتش آمریکا، اداره ریاست جنگ روانی را به عنوان بخش سـتادي       .  میلیون دالر تصویب کرد    121بودجه اي معادل    
رزمی، واحدهاي جنگ روانی گسترده اي را با استفاده از تجربیات جنگ جهانی ویژه ایجاد کرد و در کنار واحدهاي 

 تبلیغاتی آمریکا با توسعه اي روزافزون همواره به -تشکیل داد و از آن زمان تاکنون، سازمانها و واحدهاي روانی دوم
سـیعی از رادیـو هـا،    این سازمانها، طیـف و  عنوان یکی از بازوهاي اصلی آن کشور در جنگ و صلح عمل کرده اند           

. تلویزیونها، ماهواره ها، کتابخانه ها، بورسهاي دانشگاهی، خانه هاي فرهنگی، آژانسهاي تبلیغاتی، مراکز فیلم سـازي   
تعـداد، پرسـنل، بودجـه، حجـم و     . واحدهاي جنگ روانی نظامی، تشکیالت ستادي و امثال آنها را شامل می شـود             

ت کردن آنها نیز کتاب مستقلی را می طلبـد و مـا در اینجـا بـراي ارائـه              گستردگی فعالیت آها چنان است که فهرس      
نمونـه اي از ایـن فهرسـت،     تصویري کلی از جنگ روانی جدید، فقط به چند نمونه کوچک از آنها اشاره می کنیم

 زبان  23 به   1984رکن اصلی تبلیغات رادیویی آمریکا، رادیو صداي آمریکا است که در سال             . فعالیت رادیویی است  
اما در کنار .  ساعت برنامه در هفته پخش می کرد970و با بودجه اي بیش از یکصد و ده میلیون دالر در سال، حدود 

این رکن اصلی، ایستگاههاي رادیویی کوچک و بزرگ دیگري نیز همواره فعل بوده اند که در قالب تبلیغات سیاه و                    
معروف ترین آنها، رادیو آزادي و رادیو اروپاي آزاد        . می کرده اند  برنامه پخش   ) به تعبیر خود آمریکائیها   ( خاکستري

مخاطب اصلی رادیو آزادي را مردم شوروي و مخاطبان رادیو اروپاي آزاد را اهالی اروپـاي شـرقی سـابق                    . بوده اند 
  تشکیل می داده اند

 اعالم شده آنها، با بودجه اي این دو رادیو در اوج فعالیت خود در هفته هزار ساعت برنامه پخش می کردند و هدف
ایجاد تغییـر در نظامهـاي   )  که بخشی از آن توسط سازمان سیا تأمین می شد      1983در سال   ( معادل صد میلیون دالر   

از جملۀ آخرین نمونه هاي رادیوي سیاه که توسط آمریکائیها پشتیبانی و هدایت می شـد،            . سیاسی این کشورها بود   
 صداي آن شنیده شد و تا مدتها، به تبلیغـات برانـدازي   1980که براي اولین بار در سال   رادیو صداي آزاد ایران بود      

علیه نظام نوپاي جمهوري اسالمی ادامه می دادنمونه یا جنبه دیگر این عملیات روانی مدرن، جنبه علمی و آموزشی     
ان دیگري بـه مطالعـۀ نخبگـان،     به بعد، دانشمندان علوم اجتماعی در آمریکا، بیش از هر زم         1950از سال   . آن است 

به همین منظور، به تعیین معیارهاي پژوهـشی در  . ارتباطات و دیگر الگوهاي رفتاري در جوامع خارجی پرداخته اند        
همچنین تالش عظیمی در زمینـه توسـعه سیـستماتیک ابزارهـاي            . مطالعۀ فرهنگهاي بیگانه توجه زیادي مبذول شد      

از . مؤثر موضوعاتی که براي دست اندرکاران جنگ روانی مفید بود انجـام شـد             پیچیده تر براي تشخیص و ارزیابی       
 دولت آمریکا از طریق امکانات وزارت خارجه، آژانس توسعۀ بین المللی و جانشین آن، آژانس اطالعات 1950سال 



تـا پـروژه هـاي    کرد  مالیآمریکا، سازمان سیا و وزارت دفاع، به گروههاي دانشگاهی و سازمانهاي غیرانتفاعی کمک          
تحقیقاتی خاصی را انجام دهند و یا پروژه هاي در دست اجرا را به سمت پاسـخگویی بـه نیازهـاي جامعـۀ جنـگ          

بخش دیگري از تحقیقات بطور مستقیم در . روانی سوق دهنداما این تحقیقات به زمینه هاي یاد شده حدود نمی شد
ر مراکـز تحقیقـاتی غیردولتـی و غیرنظـامی و بـه سـفارش       مورد موضوع جنگ روانی و ابعاد آن انجام شد که یـا د       

حاصل کـار، طیـف   . کارفرمایان دولتی و یا در مراکز دولتی و نظامی مانند مرکز و مدرسۀ فورت براگ اجرا می شد              
وسیعی از متون علمی و کاربردي جنگ روانی، و ابداع نظریه ها، مفاهیم و تقسیم بندیهایی بود کـه تقریبـاً بـر کـل                   

بـه جـاي جنـگ    (از جمله این مفاهیم می توان از ابداع واژه عملیـات روانـی        . ت جنگ روانی غرب حاکم شد     ادبیا
نام برد که براي کاستن از بار خصومت آمیز واژه ساخته و پرداخته شد و عملیات روانی نیز خود به دو دسته، ) روانی

آن بخش از عملیات روانی ( اقدامات روانی و) آن بخش از عملیات روانی که متوجه دشمن است(یعنی جنگ روانی 
تقسیم شدنمونه اي که شاید میزان اهمیت عامل روانـی ـ تبلیغـاتی    ) که متوجه دوستان و گروه هاي بی طرف است

قدرت براي آمریکائیان را بهتر نشان می دهد و جایگاه آن را در مجموعۀ ساختار کشورداري آنها بیشتر مشخص می 
 و در پـی تـصویب پـروژه نبـرد بـزرگ      1950در سـال  .  ملی و استراتژیک جنگ روانی اسـت       جنبۀ سازمانی . سازد

بـر ایـن    . حقیقت، لزوم هماهنگ کردن سازمانهاي درگیر تبلیغات خارجی و فعالیتهاي آنها با یکدیگر احساس شـد               
 اسـتراتژي روانـی     اساس، ستاد استراتژي روانی به منظور هماهنگ کردن تمام برنامه هاي تبلیغات خارجی در قالب              

در واقع، براي اولین بار، این فکر به وجود آمد که می توان در کنار استراتژي نظامی، اسـتراتژي          واحدي تشکیل شد  
استراتژي روانی هم داشت و صرف نظر از نوع استراتژي نظامی یا سیاسی هـر کـشور، تمـام    . اقتصادي و مانند اینها 

در همین دوره بود که اصطالح سایکو اسـتراتژي و  . شی مجزایی هدایت کرداقدامات روانی ـ تبلیغاتی را در خط م  
بـه ایـن   . بحث از بعد چهارم استراتژي و قدرت ملی در ادبیات روابط بین المللی و مباحث استراتژیک رواج یافـت   

مـان  ترتیب، عنصر روانی از مسأله زمان جنگ کشورداري به موضوعی تبدیل شد که هم در زمان جنگ و هـم در ز           
آژانـس  0هر چند این ستاد پس از چند سال منحل شد، با ایـن حـال تـشکیل یوسـیا             صلح باید به آن پرداخته شود     

به منظـور  (براي برنامه ریزي و هدایت تبلیغات خارجی آمریکا، و ستاد هماهنگی عملیات         ) اطالعات ایاالت متحده  
) اسی، نظامی با در نظر گرفتن ابعـاد روانـی آنهـا    هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در تمام جنبه هاي اقتصادي، سی         

نشان داد که عامل روانی تبلیغاتی، همچنان اهمیت خود را به عنوان جزء اصلی سیاستها و استراتژیهاي آمریکا حفظ       
. بعدها آمریکا تحت تأثیر جنگ ویتنام و با طراحی نظریۀ جنگ کم شدت، حتی یک گام نیز جلوتر رفت .کرده است

، عنصر روانی می توانـد بـه بعـد    )مانند جنگهاي شورشگري(آخري، شناسایی این نکته بود که در مواردي       این گام   
: برجسته استراتژي هر کشور تبدیل شود و هیچ اظهار نظري بهتر از این جمله نشان دهندة تحول یاد شده نیست که         

 مجموع بعد از بیـان نمونـه هـاي جنـگ     در این استراتژي هدف، تصرف پانزده سانتیمتر بین دو گوش انسان استدر      
روانی جدید بعنوان بستر جنگ روانی مدرن که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت را بصورت محورهایی بشرح                 

  زیر قابل ارایه است



رواج . ـ جنگ روانی جدید، بخشی از کشورداري است، و در کنار دیگر ابزارهاي قدرت ملی جـا گرفتـه اسـت                    1 
ستراتژي روانی و سیاست تبلیغاتی و یا ایجاد نهادهایی مانند یوسیا یا وزارت تبلیغات، نشانه ایـن     مفاهیمی همچون ا  

) الف مستقل فرض کردن حوزه اقدامات روانی هر چند در این مورد، سیاست کشورها بین دو دکترین. ویژگی هستند

، در نوسان است، با این حال، هیچیک در دکترینی که آن را جزئی از امور سیاسی، اقتصادي و نظامی می پندارد)ب و
این ویژگی، خود ویژگیهاي دیگري را . اهمیت آن به عنوان ابزار اساسی کشورداري و سیاست خارجی تردید ندارند   

 :نیز در بر دارد که عبارتند از

) ژیکعمدتاً جنـگ روانـی اسـترات   (جنگ روانی جدید. ـ جنگ روانی جدید، پدیده اي همیشگی و پیوسته است         2 
چه در زمان صلح و چه در زمن جنگ، کشورها باید براي به بکارگیري . دیگر به مقطع و فصل خاصی وابسته نیست

 آن یا دفاع در مقابل آن آماده باشند

دوران جنگ روانی صـرفاً متکـی بـه نبـوغ           . ـ جنگ روانی جدید، عملی سازمان یافته و برنامه ریزي شده است            3 
جنگ روانـی، امـروزه نیازمنـد سـازمان خـاص خـود، و       . هان صحنۀ جنگ سپري شده است سیاستمداران یا فرماند  

پرسنلی است که تخصصهاي مختلفی دارند و به طرح ریزي و برنامه ریزي قبلی، حتی براي برخورد با وضـعیتهاي                     
  اضطراري نیاز دارد

 دستیابی به قواعد تأثیرگذاري بر این پدیده چه براي. ـ جنگ روانی جدید بر علم و پژوهشهاي عملی متکی است 4 
افکار و نگرشهاي انسانی، چه براي رساندن پیام خود به مخاطب و تضمین دریافت و ادراك آن، و چه براي شناخت 

به این عتبار می توان گفت . مسائل خاص هر دسته از مخاطبان و محیط آنها به تحقیقات علمی، وابستگی شدید دارد
 جنگ روانی کارآمد راه اندازد که بنیانهاي علمی الزم را در علوم انسانی و اجتماعی دارا کشوري می تواند تشکیالت

  باشد
اگر عملیاتهاي روانی مانند آنچه در زمان گیدئون انجام مـی           . ـ جنگ روانی جدید، برد وسیع و گسترده اي دارد          5 

 اقدامات روانی تبلیغاتی امـروزین، بـه        شد، حداکثر بر افراد حاضر در صحنۀ جنگ یا یک حمله مؤثر واقع می شد،              
همزمان می توانـد تمـام مـردم کـره زمـین را      ) از ماهواره گرفته تا رادیو    (دلیل بهره گیري از رسانه هاي الکترونیکی      

 مخاطب قرار دهد و انتظار واکنش از سوي آنها را داشته باشد

پخش پنجـاه میلیـارد بـرگ    . لی و صنعتی استـ سرانجام اینکه اجراي جنگ روانی جدید، مستلزم داشتن توان ما  6 
 هزار بالون حامل اعالمیه هاي براندازي توسط آمریکـا بـر فـراز       350اعالمیه در یک جنگ ضد شورش یا فرستادن         

، امکانات و تجهیزات خاص خود را می طلبـد کـه از عهـدة هـر                )1945در سال   (سرزمین کشورهاي اروپاي شرقی   
اده نسبتاً ارزان از امکانات پخش ماهواره اي، اکنون امکان انتشار جهـانی پیامهـا را      هر چند استف  . کشوري برنمی آید  

براي همه کشورها فراهم آورده است، اما دقابت تکنولوژیک روزافـزون در ایـن حـوزه و همچنـین الزامـات مـالی،         
تحقیقاتی در علوم مربوط مانند فراهم آوردن توان علمی و (انسانی و تکنولوژیک در دیگر جنبه هاي جنگ تبلیغاتی   

ویژگی یاد شده را همچنان تأیید می کندویژگی هاي یـاد شـده، همـه ویژگیهـاي            ) به تولید و انتشار پیامهاي اقناعی     



. جنگ روانی جدید یا ویژگیهاي الزامی چنین پدیده اي نیستند، بلکه ویژگیهاي عمومی این جنگ را تشکل می دهند
واننده معیاري براي ارزیابی فعالیتهایی خواهد داشت که تحت عنوان جنگ روانی      با در دست داشتن این ویژگیها، خ      

در واقـع، آنچـه در ایـن     انجام مـی شـود  ) از جمله کشور خودمان( یا عنوانهایی مشابه آن در کشورهاي جهان سوم     
لب ایجاد کشورها انجام می شود، جز نمونه هایی کوچک از جنگ روانی جدید نیست که توسط قدرتهاي توسعه ط   

شده و تکامل یافته است و به همین دلیل، تصور این پدیده نیز توسط محقق یا فرد عادي جهان سومی کار ساده اي           
حداقل از نظر (به همین ترتیب نیز وارد شدن در این میدان و رویارویی با حریفان، کاري در سطوح کار آنها      . نیست

 ه باید مورد توجه دست اندرکاران و صاحبنظران قرار گیردرا می طلبد ک) کیفی و نه الزاماً از نظر کمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سیري در عملیات روانی در اسالم
 

بیانگر این است که نبرد اصلی بین دو جبهۀ حق و باطـل بـیش از         ) ع(روایت مجاهدة انبیاء عظام و ائمه معصومین        
هاي روحی و روانی استوار بوده است؛ چه فلسفۀ  لفهآنکه بر سازوکارهاي نظامی و سخت مبتنی باشد بر عوامل و مؤ

رسالت انبیاء بر هدایت انسان و تزکیه او تا رسیدن به حد اعالي ظرفیت وجودي و تلبس به مقام بنـدگی و انـسان                   
هـاي   سـرزمین دل ) ع(دانستند عرصۀ هماوردي با انبیاء ملحدان و معاندان تاریخ از آن رو که می. کامل بنا شده است 

شمردند، همواره نـزاع   مان و فروغ تابناك هدایت الهی است، و ناکامی خویش را پیشاپیش نتیجه محتوم آن برمی  مرد
این مقاله با مطالعه سیرآفاقی مجاهـدة حـضرت   . یافتند در میدان جنگ و پیکار سخت را پناهگاه روح ذبون خود می 

دایت خلـق بـر سـبیل دانـش عملیـات روانـی را       رهنمونی بـراي سـیر انفـسی در هـ    ) علیهما السالم(نوح و ابراهیم  
  .کند جو می و جست

هاي دینی و اسالمی باشد نیازمند مطالعه مسیر حرکـت و مجاهـده    دریافت الگوي عملیات روانی که منطبق با آموزه     
مندان بررسی تاریخی رسالت انبیاء از آن رو براي اندیـش . در طول تاریخ است) السالم علیهم(انبیاء و ائمه معصومین     

و محققان در جوامع اسالمی ضروري است که چارچوب نظري و عملی الهی مبارزه با کفر جلی و خفـیِ در دوران          
 .ســـازد هـــا را در ایـــن شـــرایط فـــراهم مـــی دهـــد و طریقـــه هـــدایت انـــسان معاصـــر را بـــه دســـت مـــی

برگرفتـه  ) لیهمـا الـسالم   ع(هایی که از اقدامات و رویکردهاي پیامبرانی همچون حـضرت نـوح و ابـراهیم                  به آموزه 
شود باید به مثابۀ الگو و راهنمایی نگریست که براي اسـتمرار حرکـت جریـان دیـن راسـتین در جهـان معاصـر            می

بدیل و ناب اسالمی در  نوشتار حاضر، تالشی در جهت استخراج و دستیابی به الگوهاي حقیقی و بی . ضروري است 
  .راستاي اهداف الهی پیامبران است

  

  هاي عملیات روانی دشمن  شیوهبرخی از
 

و توفیق نسبی او، این جریان در زمین و از سوي جبهۀ ) ع(به دنبال عملیات روانی از سوي شیطان علیه حضرت آدم
  .باطل در رویارویی با حق ادامه یافت و در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفت

  

  تهدید
 

تهدید همان ترساندن طرف مقابل از اقدام فیزیکی و ارعاب          . استهاي اقدام به عملیات روانی، تهدید         یکی از شیوه  
  هاي مهاجم در عملیات روانی است نسبت به عدم سرسپردن به شرایط و خواست



ها است، این اقدام از سـوي قابیـل، نمـاد      هابیل نخستین عملیات روانی با شیوة تهدید بین انسان      اقدام قابیل علیه  . 2
هابیل عرصه را بـراي او خـالی کنـد تـا      قابیل به دنبال آن بود که      . یل، نماد حق، اتفاق افتاد    هاب  اردوگاه باطل، بر ضد   

یعنی طرف مقابل را از اقدام عملی یعنی .  مورد هجوم روانی قرار داد"تهدید به قتل"پس او را با   . جانشین پدر شود  
کافران این شیوه را فرا گرفتند . ان تداوم یافتپس از آن، این جری. هاي خود، تمکین نماید قتل، ترساند تا به خواسته

و پیـامبران  ) ع(این حربه به همراه بسط تجربۀ تاریخی آن در مقابله با حضرت نوح و ابـراهیم   . و بارها تجربه کردند   
 .دیگر نمایان بود

قـۀ هـدف را   کند، لیکن برخالف آن، منط   چنانکه گفته شد عملیات روانی همان اهداف عملیات فیزیکی را دنبال می           
حرکت پیامبران منافع نامشروع نـاحق را از شـیطان سـلب و او را             . کند  بدون درگیري یا با کمترین درگیري فتح می       

انـدازي بـه منـافع و     در حالی که او به دنبال آزادي مطلق در دست  . کند  نشینی در برابر جبهۀ حق می       مجبور به عقب  
و ادعـاي رب اعلـی بـودن و سـایر عنـاوین و خـدا قـرار دادن          گرایـی     پرستی و بت    رواج بت . حقوق دیگران است  

خورشید، ماه، ستارگان، ارواح، جن و پري، همه و همه بازي کافران و معاندان بـراي دسـتیابی بـه منـافع نامـشروع        
رسانی و بیان حقـایق سـعی در بیدارسـازي مـردم و         پیامبران با اطالع  . این امور همه مورد هجمۀ انبیاء هستند      . است

در این مبارزه عملیات روانی . ازداشتن آنها از گرایش به این امور باطل و در نتیجه شکست دادن سران باطل داشتندب
ترین کار سران کفر است و نسبت به بسیاري از پیامبران اقدام عملیات فیزیکی در حد اقل بوده یا اصالً وجود              اصلی

  .نداشته است
  

  )ع(عملیات روانی علیه حضرت نوح
 
برنامه و از سوي اوباش و افراد سطحی نبـود، بلکـه صـاحبان زر و     امري اتفاقی، ساده، بی) ع(ابله با حضرت نوح  مق

 .کردنـــد زور بـــراي جلـــوگیري از تبلیـــغ او بـــه دیـــن خـــدا عملیـــات تکـــذیب و منـــع را هـــدایت مـــی  

» بینـیم   گفتند بـه راسـتی تـو را در گمراهـی آشـکار مـی      قَالَ الْملَأُ منْ قَومه إِنَّا لَنَرَاك فی ضَلَالٍ مبِینٍ؛ سران قومش   »
 60/اعراف

  .شود سازي، جوسازي و تهدید آشکارا مشاهده می در این عملیات روانی، تحقیر، مأیوس
 تحقیر)الف

کنـد و   این کار روحیه طرف مقابل را تضعیف می. هاي اجراي عملیات روانی، تحقیر طرف مقابل است یکی از شیوه 
شود و  ها و افراد طرف مقابل می تکرار این عمل موجب دلسرد شدن گروه      . دهد  ظرش، قوي جلوه می   مهاجم را در ن   

آلود، ماهی صـید   تواند از این آب گل دهد و در نتیجه مهاجم می   نگرانی را در سطح فرماندهان و مدیران افزایش می        
 :گفتند) ع(براي نمونه سران کافر به مردم و اطرافیان نوح. کند



 الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه ما نَرَاك إِلَّا بشَرًا مثْلَنَا و ما نَرَاك اتَّبعک إِلَّا الَّذینَ هم أَراذلُنَا بادي الرَّأْيِ و مـا نَـرَى              فَقَالَ»
دانـیم و   ا تو را جز بشري هماننـد خودمـان نمـی   م: لَکُم علَینَا منْ فَضْلٍ بلْ نَظُنُّکُم کَاذبِینَ؛ سران کافر قوم نوح گفتند 

بینیم؛ بلکه بـه   لوح نیستند و براي شما برتري بر خود نمی  کنند، جز گروهی از اراذل ساده       کسانی که از تو پیروي می     
روي کنیم در حالی که آیا از تو پی: قَالُوا أَنُؤْمنُ لَک واتَّبعک الْأَرذَلُونَ؛ گفتند»(27/هود(» تصور ما شما دروغگو هستید

بودند که در مشاغل سـخت  ) ع( اقشاري از جامعه نوح"اراذل"مقصود آنها از ).111/شعراء(» اراذل، پیرو تو هستند؟  
اي را فاقد فکر، اندیشه و درك        پندارند مردم، چنین طبقه     سران کفر می  . کردند  کار می ... مانند خدمتکاري، خارکنی و   

مع مادي، افکار عمومی توانمندي یا ناتوانی در امور مالی، نوع پیـشه و کـسب و کـار و     شناسند، زیرا در جوا     باال می 
ــی   ــی مـــ ــشه تلقـــ ــر و اندیـــ ــنجش فکـــ ــبه و ســـ ــغلی را مـــــالك محاســـ ــاه شـــ ــد جایگـــ  .کننـــ

«         لَیتَفَضَّلَ عأَنْ ی رِیدی ثْلُکُمشَرٌ مذَا إِلَّا با هم همنْ قَوینَ کَفَرُوا ملَأُ الَّذنَا   فَقَالَ الْمعـمـا سکَۀً ملَائلَأَنزَلَ م اللَّه شَاء و َلَو کُم
خواهد در میان شما برتري  این تنها بشري همانند شما است که می : بِهذَا فی آبائنَا الْأَولینَ؛ سران کافر قوم نوح گفتند        

از پدرانمان چنین چیزي بـه گوشـمان   ) اما(فرستاد  اي بفرستد، فرشتگان را می اگر خدا تصمیم داشت نماینده . جوید
  )24/مؤمنون(» نرسیده است

 القاي ناامیدي) ب
اي که همه توان خود را براي رسیدن بـه هـدفی،    اگر جامعه.  ساختن است هاي عملیات روانی، مأیوس    یکی از شیوه  

رو شود، ابتـدا    به اهداف روبهنمایی و ناامید گشتن از دستیابی  اي ملی دارد، با سیاه      گردآورده و تصمیم به انجام اراده     
یأس از دستیابی به اهداف، چنان . آید ناباوري و سپس باور به ناتوانی در انجام کار در میان آحاد آن جامعه پدید می            

اي براي تـالش و حرکـت بـه سـوي اهـداف پیـدا        آورد که کسی انگیزه  اضطراب و پریشانی در میان مردم پدید می       
زدگـی، تـرویج    هاي مقطعی، شتاب ها، کوچک جلوه دادن موفقیت طریق بزرگ کردن کاستیاین ناامیدي از   . کند  نمی

ها، ایجاد اختالف در بین مدیران و  فایده، ارتقاي مطالبات عموم بیش از حد مورد انتظار، تردید در آرمان       سؤاالت بی 
 :امیدي را رواج دادند و گفتنـد     سران کفر روحیه نا   ) ع(در جامعه نوح  .آید  بزرگ نشان دادن رقیب یا دشمن پدید می       

روي  کنی، پس زیـاده  مجادله می: قَالُوا یا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَکْثَرْت جِدالَنَا فَأْتنَا بِما تَعدنَا إِنْ کُنت منْ الصادقینَ؛ گفتند »
  )32/هود(» گویی دادي بیاور؛ اگر راست می اکنون آنچه را که بدان وعده می. هم کردي

 جوسازي و اتهام) ج
در عملیات روانی خود به کار بردند، جوسازي پشت سر نوح و پیروانش ) ع(هایی که سران کفر بر ضد نوح     از شیوه 

در این . هاي ناروا، سعی کردند قضاوت افکار عمومی را بر علیه او برانگیزند ها و گفته پس با وارد آوردن تهمت. بود
خصیت سالم و معتدل طرف مقابل یا پاکی، تقوا، پاکدامنی و جایگاه مورد احتـرام او     کند به ش    شیوه مهاجم سعی می   

هاي محاسن فرد، انگـشت روي نقـاط مـبهم یـا نکـاتی از                پس از میان صدها صفت نیک و جلوه       . خدشه وارد کند  
اد اتهـام یـا   اي بـراي ایـر   گذارد که درك آن با پیچیدگی براي عموم همراه است و همان را روزنـه         شخصیت فرد می  

براي نمونه، درك امور معنوي و نامحسوس براي عموم افراد، با سختی و پیچیدگی . دهد جوسازي بر علیه او قرار می



إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنَّۀٌ فَتَرَبصوا بِه حتَّى حـینٍ؛ مـردي   » :پس نوح را به دیوانگی متهم ساختند و گفتند        . همراه است 
 .)25/مؤمنــون(» مـدتی بـا او بردبــاري کنیـد شـاید عاقـل شـود      . گی بـه او ســرایت کـرده اسـت   اسـت کـه دیـوان   

اي  کَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَکَذَّبوا عبدنَا و َقَالُوا مجنُونٌ و َازدجِرَ؛ علیه نوح به تکذیب او پرداختنـد و گفتنـد دیوانـه            »
  )9/قمر(» است که از اجتماع رانده شده است

 تهدید) د
تجربه چندصد ساله این شیوه عملیات روانی کـه  . هابیل سخن گفته شد باره پیش از این، در اقدام قابیل علیه          در این 

رو او  از این. هایی مؤثرتر همراه ساخته بود      قرار گرفته بود، تهدید را با پیچیدگی      ) ع( در اختیار سران کفر جامعه نوح     
ندند بلکه این بار، چگونگی کشته شدن و زجر ناشی از آن را در نظـر نـوح، بـزرگ          را به طور مستقیم از قتل نترسا      

اي نوح اگر به تبلیغ خود پایـان  : قَالُوا لَئنْ لَم تَنْتَه یا نُوح لَتَکُونَنَّ منْ الْمرْجومینَ؛ گفتند»:جلوه دادند و تهدید کردند 
  )116/شعراء(» شوي تردید سنگسار می ندهی بی

 خرتمس) ه
در ایـن شـیوه   . سازد، تمسخر و استهزاء طرف مقابـل اسـت         هایی که عملیات روانی را با موفقیت همراه می          از شیوه 

آور  هاي پسندیدة او را با لطیفه و جمالت خنده        ها، نقاط قوت و ویژگی      شمرند، خوبی   شخصیت آماج را کوچک می    
 و از انجـام دادن آن  3گان را در زمره ستمکاران برشـمرده کنند خداي متعال استهزاء. کنند مسخره کرده، و استهزاء می 

گرفتند تا فـضایل او و تبلـیغش را خنثـی     را به باد تمسخر و استهزاء می ) ع(سران کفر کارهاي نوح   . نهی کرده است  
ساخت و هرگاه که سران قومش بر   را میو یصنَع الْفُلْک و کُلَّما مرَّ علَیه ملَأٌ منْ قَومه سخرُوا منْه؛ نوح کشتی».سازند

  )38/هود(» کردند او عبور داشتند، او را مسخره می
براي ممانعت از گرایش مـردم بـه توحیـد          ) ع(رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به تمسخر کافران در دوران نوح           

نى شـد کـه بـه او نگـاه     ، به کشتى ساختن در خشکى پرداخت و مایۀ مسخره همه کسا          )ع(حضرت نوح «فرمایند  می
! ها فاصـله داشـته باشـد       کشتى را باید لب دریا ساخت، نه در خشکى و آنجایى که با دریا، شاید فرسنگ               . کردند  مى

قـومِ  !  زیاد از دریا درسـت کـرد؟   شود با فاصله خواهد با خود حمل کند، چطور مى     کشتى بزرگى که جماعتى را مى     
ببینید نوح و یـارانش،  : گفتند پرداختند و مى کردند، به تمسخر مى   ه او عبور مى   کافر وقتى که از کنار نوح و مؤمنین ب        

  )1372 بهمن 29(» در بیرون شهرى که محل سکونتشان است، به ساختن یک کشتى عظیم مشغولند
  

  با عملیات روانی دشمن) ع(هاي مقابله حضرت نوح راه
 

یاز دارد بیرون ساختن افکار عمومی از این جو روانی و     در برابر این عملیات روانی گسترده ن      ) ع(آنچه حضرت نوح  
تواند به ذهـن و فکـر مـردم     با شکستن این جو می    ) ع(نوح. سازي آنها است    ارائه حقیقت و واقعیت به مردم و آگاه       

تا هنگامی که این جو حاکم است کسی به سخن او گوش نخواهد داد . وارد شود تا فرهنگ و عمل آنها را تغییر دهد
  .اي نخواهد داشت بلیغ وي فایدهو ت



 رویارویی با تحقیر
دانم پیش  قَالَ و ما علْمی بِما کَانُوا یعملُونَ؛ إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربی لَو تَشْعرُونَ؛ و ما أَنَا بِطَارِد الْمؤْمنینَ؛ من چه می «

و مـن پرهیزکـاران را از   . روردگار من است؛ اگر اهل فهم هستیدحساب آنها به عهده پ    . اند  از ایمان چه شغلی داشته    
براي مردم تبیین کرد که در مسیر هـدایت، مهـم           ) ع(حضرت نوح .)112-114/شعراء(» خویش دور نخواهم ساخت   

اندوزان مالك قـضاوت و   آنچه براي اشراف، سران قوم و سرمایه. اي مشغول هستند نیست افراد به چه حرفه و پیشه     
ها بـه اردوگـاه حـق و دسـتگاه ایمـان و جامعـه        براي ورود انسان. ذاري است براي او مالك و معیار نیست     گ  ارزش

گونه او ابزار تبلیغات منفی را از سران شرك  بدین. مؤمنین، انسانیت آنها مطرح است نه شغل و جایگاه اجتماعی آنها
  .و کفر گرفت و آنان را فاقد هویت کرد

  
  زيسا رویارویی با مأیوس

 
نمـایی اوضـاع گرونـدگان بـه عقیـده توحیـدي و        در پاسخ به عملیات روانی سران کفر براي سیاه      ) ع(حضرت نوح 

ــی     ــان مــ ــه آنــ ــدایت، بــ ــسیر هــ ــستادگی در مــ ــان از ایــ ــه مؤمنــ ــردن جامعــ ــأیوس کــ ــد مــ  :گویــ

توانید مانع آن  آید و نمی وعید داده، اگر خدا بخواهد میإِنَّما یأْتیکُم بِه اللَّه إِنْ شَاء و َما أَنْتُم بِمعجِزِینَ؛ عذابی را که »
 .)33/هود(» شوید

فایده نشان دادن  انجام دادند، بی) ع(یکی از تبلیغاتی که سران کفر براي القاي ناامیدي و تیره جلوه دادن اقدامات نوح
 دعوت توحیدي توجهی ندارند از او گرویدن افرادي را که به. بود) ع(نتیجه ماندن تبلیغات توحیدي نوح پندها و بی  

گوید اصوالً اقدام من به دعوت راه حق در گرو ایمان و گرایش چنـین   دارد و می اثر بیان می    اساس در تبلیغ خود بی    
شـوم و آن را رهـا    اگر آنان ایمان نیاورند درباره درستی اقداماتم دچار تردید و یأس نمـی   . بنیادي نیست   افراد سست 

تنها وظیفـۀ مـن تبلیـغ راه و سـخن حـق و رسـاندن پیـام        . است که باید به دعوت من اثر بخشد      این خدا   . کنم  نمی
حال اگر افراد زیادي به دعوت من، پاسخ منفی دهند، باعث نخواهد شـد کـه نـسبت بـه                    . توحیدي به جامعه است   

أَردت أَنْ أَنصح لَکُم إِنْ  نُصحی إِنْو َلَا ینفَعکُم «:فرماید باره چنین می او در این. ام دچار سستی و رخوت شوم وظیفه
کَانَ اللَّه یرِید أَنْ یغْوِیکُم هو ربکُم و َإِلَیه تُرْجعونَ؛ من اگر بخواهم شما را اندرز دهم امـا خـدا بخواهـد شـما را در      

» زگـشت شـما بـه سـوي اوسـت     دهندة شما اسـت و با  او پرورش. فایده است تان باقی گذارد، اندرز من بی       گمراهی
فرماید، تعلیم توحید و توجه به هدایت خدا و تأکید بر ابزار بـودن             بیان می  "مقابله"در این   ) ع(آنچه نوح .)34/هود(

ورزد که وظیفه من رساندن پیـام خداسـت و    او بار دیگر بر این نکته اصرار می  .  است "مشیت الهی "دیگران در حد    
در اینکه هدایت شوید یـا نـشوید و در اینکـه    . پس من بیش از این مؤثر نیستم  . 4شود  میاین با گفتار و تبلیغ انجام       

خالصه اینکـه بـه انجـام    . دارد که من در این امور تأثیر مستقل و مستقیمی ندارم            وي اذعان می  . عذاب بیاید یا نیاید   
بخش است چرا که عمل   نتیجهباشد همیشه تکلیف هستم نه نتیجه، گو اینکه حرکت من چون براي انجام تکلیف می

گمان چنین رفتار و بیانی، در رویارویی با عملیات روانی القاي یأس توسط دشمن  بی .اش الهی است به تکلیف نتیجه



شود، در نتیجه دشمن به تغییر نـوع و الگـوي عملیـات یـا رهاسـازي آن روي            سازي منجر می    به یأس او از مأیوس    
هاي عملیات روانی آن  شود جامعۀ توحیدي در برابر آسیب    ز سوي دشمن باعث می    چنین تغییر رویکردي ا   . آورد  می

در برابر عملیات القاي یأس دشمن، تنهـا بـه مقابلـه و تغییـر رویکـرد دشـمن خالصـه                     ) ع(اقدام نوح .در امان ماند  
در ایـن  . گیـرد  مـی گذارد و تصمیم به تجدید روحیۀ مؤمنان و جامعه توحیدي نیـز             شود؛ بلکه او پا را فراتر می        نمی

بخشد و بـه   خصوص، روحیه ایستادگی بر حقیقت و باورهاي روشن توحیدي را در میان نیروهاي خودي، ارتقا می            
فایده باشد، خدا بـراي مـن بیـان     گوید پیش از اینکه شما به من بگویید که نتیجه تبلیغ ممکن است بی   سران کفر می  

 .کـنم  گـردان از مطالـب حـق هـستید بـراي شـما تبلیـغ مـی          رويبنابراین من بـا علـم بـه اینکـه شـما         . کرده است 

و َأُوحی إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَنْ یؤْمنَ منْ قَومک إِلَّا منْ قَد آمنَ فَلَا تَبتَئس بِما کَانُوا یفْعلُـونَ؛ بـه نـوح وحـی شـد کـه از                    »
آنهـا انـدوهگین   ) گردانـی  روي(اند؛ پـس از عملکـرد   اند به تو مؤمن خواهند م مردمانت تنها کسانی که ایمان آورده     

اثرسازي عملیات روانی دشمن      در ثبات قدم و پایداري نیروهاي خودي و بی        ) ع(این رویکرد نوح   )36/هود(» مباش
  .سازي آنان بسیار مؤثر بود در مأیوس

 رویارویی با تمسخر
رهبر انقالب . یز سران کفر را خنثی ساخت با حفظ هشیاري و پرهیزکاري پیروانش اقدام تمسخرآم       ) ع(حضرت نوح 

. مواظب است که امت، راه خـود را گـم نکنـد   ...  یک رهبرى حکیمانه و«:فرمایند کنند و می به همین نکته اشاره می   
اگر ملتى با تقوا بود، راه پیشرفت، راه ایمان و راه بنـدگى خـدا را ادامـه    . رسد  تقوا اینجاست که به داد یک ملت مى       

دانـستند کـشتى بـراى     آنهـا کـه نمـى   . کردند مؤمنین به نوح، کسانى بودند که تمسخرها را تحمل مى         . ... دخواهد دا 
اما ایمانشان آنقـدر  ! خواست بجوشد، خبر نداشتند    آنها که از ماجراى توفان و آبى که از آسمان و زمین مى            ! چیست

ار افکار عمومى قدرتمندان جامعه را علیه خـود،  ها، تاب آوردند و فش قوى بود که در مقابل تمسخرها و تسخر زدن     
شاید مردمان طبقـه سـه و   » اال الذّین هم اراذلنا بادى الرأى     «: مؤمنین نوح، مردمان فرودستى هم بودند     . تحمل کردند 
جمعیت کمى، در مقابل جمعیت زیادى که پول دارنـد،   : حاال شما فکر کنید   . شدند  آن روز محسوب مى     چهار جامعه 

تحملـى  . کنند شوند، اما تحمل مى    گیرند و اهانت مى     ند، زبان دارند، تبلیغات دارند، مورد تمسخر قرار مى        قدرت دار 
بعـد کـه موضـوع    . اطرافیان نوح و مؤمنین به نـوح، ایـن ایمـان قـوى را داشـتند           . خواهد  چنین، ایمانى قوى مى       این

ایـن چـه کـارى اسـت     «مبرشان فـشار نیاوردنـد کـه    آنها بر پیغ  : سازى پیش آمد، ایمان اینها بیشتر واضح شد         کشتى
 .ها را تحمـل کردنـد   تلخی همه . نه» !اى؟ سازى و چرا مایه مسخرة ما شده   براى چه در خشکى، کشتى مى     ! کنى؟  مى

فرض کنید در یک میـدان بـزرگ، وسـط شـهرى ماننـد تهـران کـه           . آنها کار عجیب و غریبى را شروع کرده بودند        
مـؤمنین بـه نـوح،    . ایـن کـار، تـوجیهى نـدارد    ! ه دارد، یک نفر شروع به ساختن کشتى کنـد ها تا دریا فاصل  فرسنگ

 ...خواهـد؛ آن هـم ایمـان قـوى     چنـین تحملـى، ایمـان مـى    . شـد، تحمـل کردنـد    تمسخرى را که بجا هم تلقّى مى      

ب شیطان  وقتى مواظب شیطانِ درون خودت بودى، مراق      . وقتى شما هشیار خودت بودى، هشیار دشمنت هم هستى        



وقتى شیطان درون ما نتواند به ما آسیب برساند، شیطانِ بیرون هم به آسانى نخواهد توانست . بیرونى هم خواهى بود
  )1372 بهمن 29(» ما را محکوم کند و ضربه وارد سازد

  
 )ع(عملیات روانی نمرود علیه حضرت ابراهیم

اي براي هدایت انـسان،   میز ادامه پیدا کند، زمینهدریافت که اگر وضعیت جامعه به آن صورت کفرآ ) ع(حضرت نوح 
در نتیجه، از خداوند درخواست عذاب کرد تا کفر و . ماندند آید و آیندگان نیز در پی پیشینیان گمراه می به وجود نمی

شدند و هاي گمراه نابود  با وقوع توفان همۀ انسان. ظلم موجود را از بین ببرد و زمینه را براي بقاي حق فراهم سازد         
در این حال، اکثریت روي زمـین  . شماري از افراد که متعلق به جامعه توحیدي بودند، باقی ماندند تنها تعداد انگشت  

آغـازي کـه بـا    . تا اینجا، تاریخ دو آغاز را براي جبهه حق، رقم زده بـود  .دادند هاي موحد و صالح تشکیل        را انسان 
یک تجربه در رویارویی با عملیات روانی دشمن شـیطانی خـود داشـت    و جبهه حق، تنها  همراه بود) ع(هبوط آدم

مقارن بود و جبهه حق، عالوه بر فزونـی افـراد          ) ع(؛ و آغاز دیگري که با فرود کشتی نوح        )نزدیک شدن به درخت   (
تـاریخ تحلیـل   (ها و عملیات روانی دشـمن داشـت           کاري  هاي بیشتري در رویارویی با فریب       نسبت به هبوط، تجربه   

در مقابل دشمن نیز تجارب زیادي در اجراي فریب و عملیات روانی مـؤثر بـه دسـت آورده               .)1383/شناسی  مندش
ریـزي   در این دوره، دشمن چنان قواي خود را در اجراي عملیات روانی متمرکز و حساب شده، به دقت برنامه              . بود

) ع(سند کـه از میـان آنـان پدرخوانـده ابـراهیم     ر یافتگان از توفان به جایی می     کرده بود که جامعه و مؤمنان و نجات       
هـاي عملیـات روانـی او در فریـب انـسان دوران           گونی شـیوه    این مسئله از قدرت شیطان و گونا      . شود  تراش می   بت

هایی از عملیات روانی را بـه   اما سؤال اینجاست که دشمن در این مقطع تاریخی، چه شیوه     . حکایت دارد ) ع(ابراهیم
آوردنـد تـا مبـادا     ها، نذورات می پرستی روي آورده بودند که براي بت       اي از مردم، چنان به بت       عدهاجرا درآورد که    

اي ظهور کرد، چه برخـوردي بـا ایـن عملیـات          که در چنین جامعه   ) ع(خشم بتان، برانگیخته شود؟ حضرت ابراهیم     
ی نمرود به عنـوان نمـاد جبهـه باطـل و     هاي عملیات روان ها و شیوه روانی دشمن انجام داد؟ در ادامه، به بررسی راه     

  .پردازیم در مقام رهبر مؤمنان می) ع(دشمن بر علیه ابراهیم
  

  هاي عملیات روانی نمرود شیوه
 

  ایجاد تردید و تغییر در افکار عمومی) الف
 ایجـاد  کند، هایی که دشمن در عملیات روانی براي تغییر افکار عمومی طرف مقابل به سود خود استفاده می                از شیوه 

جهـانی کـه    "اعتقادات و باورهاي مردم، از انطباق تصاویر ذهنـی آنهـا بـا              . تردید و تزلزل در باورهاي جامعه است      
پس اگر تصاویر دیگري به آنها نشان داده شود که گمان کنند با دنیاي شـناخته شـده و            . گیرد   نشئت می  "شناسند  می

یکی از مؤثرترین . توان اعتقادات آنان را دگرگون کرد دارد، میساخته و پرداخته شده در ذهنشان، هماهنگی بیشتري  
شود، ایجـاد تردیـد در میـان جامعـه      می ها و باورهاي جامعه  ها در ارائه مفاهیم جدید که منجر به تغییر نگرش     شیوه



شـود   افکنی و ایجـاد تزلـزل و شـک، سـعی مـی       در حقیقت از راه شبهه    . نسبت به مفاهیم پذیرفته شده پیشین است      
حکـومتی  .  کننـد "تغییر باورها"اطالعات جدیدي فراروي افکار عمومی قرار داده شود تا آنان خود به خود اقدام به   

که نمرود در رأس آن قرار داشت به شدت از این شیوه استفاده کرد و تا آنجا موفق شـد کـه رأس ایـن حکومـت،                   
 )24/نازعـــات(» ؛ مـــن پروردگـــار برتـــر شـــما هـــستم فَقَـــالَ أَنَـــا ربکُـــم الْـــأَعلَى«.ادعـــاي ربوبیـــت کـــرد

 :گفــــت) ع(نمــــرود بــــراي ایجــــاد تردیــــد بــــا هــــدفی کــــه ذکــــر شــــد، بــــه ابــــراهیم         

 .)55/انبیـاء (» اي؟ گویی یا ما را به بـازي گرفتـه   قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنْت منْ اللَّاعبِینَ؛ به راستی براي ما از حق می  «

شد، ساخته مغز متفکري بود که توانسته  به عنوان خدایان پرستیده می) ع(شرك در جامعه ابراهیمهمه آنچه از مظاهر 
بود با عملیات روانی و ایجاد تردید، مردم را از گرد پیامبران دور کند و به گوش ندادن به اندرزهاي ابـراهیم سـوق             

  .دهد
 ایجاد رعب و وحشت) ب

. پـردازد  ه و اضطراب عمومی به تخریب فکري و روانی مـردم جامعـه مـی            این شیوه از عملیات روانی با ایجاد دلهر       
اي که روحیۀ ترس بر آن غلبه یافته باشد، خبر و اطالعات را هر قـدر هـم کـه خرافـی و غیرواقعـی باشـد،                          جامعه

 در برابـر  اي رواج یابد، افراد آن جامعـه  آفرینی در جامعه زمانی که ارعاب و وحشت. شود پذیرد و از آن متأثر می     می
هاي موهوم و ساختگی نیز روحیه و توان ایـستادگی   کنند، حتی در برابر قدرت هر قدرت برتري احساس ناتوانی می 

یابد و  اي خرافات به شدت رواج می در چنین جامعه. دهند یابند و به خود، جرئت پرسیدن را هم نمی و مقاومت نمی
ــه    ــمن بـ ــه دشـ ــی کـ ــر ذلّتـ ــه هـ ــود، بـ ــاي خـ ــراي بقـ ــراد بـ ــی افـ ــن مـ ــد، تـ ــل کنـ ــان تحمیـ ــد  آنـ  .دهنـ

ها ترسانده بـود و دسـتگاه تبلیغـی حکومـت، چنـین       نمرود با به کارگیري این حیله روانی، به شدت مردم را از بت   
پس عموم مردم از ترس و جهل . ها آنان را نابود خواهند کرد ها نپردازند، بت وانمود کرده بود که اگر به پرستش بت

ها، نذورات  پرست شده بودند و براي بت راي یافتن حقیقت، از خط مستقیم دور مانده، بتناشی از جرئت نداشتن ب    
زده بودند که فرصـت تفکـر از آنـان     مردم چنان مضطرب و وحشت. ها، برانگیخته شود آوردند تا مبادا خشم بت     می

توانستند آنان را  تر بودند و میها، قدرت بر توانستند این واقعیت را درك کنند که اگر بت گرفته شده بود و حتی نمی    
 .ها، اعتقـادي نداشـتند   هاي حکومت نمرودي بودند، خود به بت بانان که گماشته گرها و بت نابود کنند، پس چرا بت   

ها، باطل و تبلیغ ابراهیم، حق است،  دانستند حق و باطل کدام است و پرستش بت بانان، خود می این مطلب را که بت
ها را در  بت) ع(خوانیم زمانی که ابراهیم  سورة انبیاء می68 تا 57در آیات . یابیم می در) ع(ابراهیمبان از  از پرسش بت

شود که او خـوب   ها را خراب کردي؟ از این پرسش او معلوم می       آیا تو بت  : بان بزرگ از او پرسید      هم شکست، بت  
جالب اینجاست که وقتی ابراهیم در پاسخ . کردند ها، خدا نیستند و اگر خدا بودند، از خود دفاع می دانسته که بت می

چـرا  : پس ابـراهیم گفـت  ! توانند حرف بزنند آنان که نمی: از بت بزرگ بپرس، در پاسخ شنید    : گوید  این پرسش، می  
ــتید کــــه نمــــی چیزهــــایی را مــــی ــا ســــخنی بگوینــــد  پرســ  .تواننــــد از خــــود دفــــاع کننــــد و یــ

«     کُمنَامنَّ أَصیدلَأَک تَاللَّه ـذَا                  وـلَ هنْ فَعونَ؛ قَالُوا مرْجِعی هإِلَی ملَّهلَع مذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَهج ملَهعبِرِینَ؛ فَجدلُّوا مأَنْ تُو دعب



أْتُوا بِه علَى أَعینِ النَّاسِ لَعلَّهم یشْهدونَ؛ قَالُوا بِآلهتنَا إِنَّه لَمنْ الظَّالمینَ؛ قَالُوا سمعنَا فَتًى یذْکُرُهم یقَالُ لَه إِبرَاهیم؛ قَالُوا فَ
أَأَنْت فَعلْت هذَا بِآلهتنَا یا إِبرَاهیم؛ قَالَ بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذَا فَاسأَلُوهم إِنْ کَانُوا ینطقُونَ؛ فَرَجعـوا إِلَـى أَنفُـسهِم فَقَـالُوا          

تُم الظَّالمونَ؛ ثُم نُکسوا علَى رءوسهِم لَقَد علمت ما هؤُلَاء ینطقُونَ؛ قَالَ أَفَتَعبدونَ منْ دونِ اللَّه ما لَا ینفَعکُم شَیئًا إِنَّکُم أَنْ
؛ قَالُوا حرِّقُوه و َانصرُوا آلهتَکُم إِنْ کُنتُم فَاعلینَ؛ و سوگند و َلَا یضُرُّکُم؛ أُف لَکُم و َلما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه أَفَلَا تَعقلُونَ

ترشان   جز بزرگ-به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید، قطعاً در کار بتانتان تدبیرى خواهم کرد؛ پس آنها را       
 کرده، که او واقعاً  ] اى معامله [  ما چنین چه کسى با خدایان:  ریز ریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن بروند؛ گفتند-را

پس او : شود؛ گفتند  یاد مى کرد که به او ابراهیم گفته مى     ] به بدى  [ شنیدیم جوانى، از آنها     : از ستمکاران است؛ گفتند   
ـ : را در برابر دیدگان مردم بیاورید، باشد که آنان شهادت دهند؛ گفتند  ین کـردى؟؛  اى ابراهیم، آیا تو با خدایان ما چن

بـه   [ گویند از آنها بپرسید؛ پـس بـه خـود آمـده و          ترشان کرده است، اگر سخن می        بلکه آن را این بزرگ      ] نه [ : گفت
اى کـه اینهـا سـخن      قطعـاً دانـسته   ] :و گفتنـد  [ در حقیقت، شما ستمکارید؛ سپس سرافکنده شـدند         :  گفتند  ] یکدیگر

رساند؟؛ اف بر شما و بر آنچـه      پرستید که هیچ سود و زیانى به شما نمى          آیا جز خدا چیزى را مى     : گویند؛ گفت   نمى
» کنیـد، او را بـسوزانید و خـدایانتان را یـارى دهیـد          اگر کارى مى  : اندیشید؟؛ گفتند   مگر نمى . پرستید  غیر از خدا مى   

  )57-68/انبیاء(
 تحریک احساسات) ج

از . یات و فرهنگ جامعه و گروه آماج به خوبی آگاه استکننده، از روحیات و اخالق در عملیات روانی همواره حمله
هاي سنی و اجتماعی طرف خـود   ها با خبر است و احساسات گروه هاي التهاب آن جوامع و گروه       ها و زمینه    گرایش

برخی احساسات، غریزي است؛ براي مثال، هرکس هنگام از دست دادن نزدیکان مورد احترام . کند را خوب درك می
تـأثیراتی کـه    . پذیرنـد   برخی دیگر از احساسات، اکتسابی است و افراد از دیگران تأثیر می           . شود  وهگین می خود، اند 

در . گذارنـد، احـساسات اکتـسابی نـام دارد     هاي دیگـر مـی   ها بر اشخاص یا گروه  رفتارهاي برخی اشخاص یا گروه    
را در عموم افراد یک طبقه، تأثیرات یکسانی گیرد زی عملیات روانی بیشتر این دسته از احساسات مورد حمله قرار می

جا را فرا گرفته، با ورود یک خبر  آلود همه    اي که متعصب است و فضاي جهل        شود در جامعه    مشاهده می . گذارد  می
اي  نیز در جریان تبلیغ خود با جامعه   ) ع(حضرت ابراهیم . شود  یا شایعه، افکار عمومی به ناگاه به سوي آن جلب می          

ــه ــل حکــومتی نمــرود تحریــک و ملتهــب شــده بــود         رو بــ روب  .ود کــه احــساسات آنــان از ســوي عوام

کرد، دستگاه تبلیغاتی نمرود با سـنجش جـو    ها را فاقد قدرت معرفی می در تبلیغ خود بت) ع(وقتی حضرت ابراهیم  
. ها دست بردارنـد  تتوانستند از عادت دیرینه احترام و بزرگداشت ب آنها نمی. روانی جامعه راه فهم را بر مردم بست 

شاید به دلیـل اعتقـاد فراوانـی کـه افکـار      . هاي شما را در هم خواهم شکست    فرمود سوگند به خدا، بت    ) ع(ابراهیم
ها او را  قدرت عملی کردن این تهدید را ندارد و غضب بت) ع(کردند ابراهیم ها داشتند فکر می عمومی به قدرت بت

. آنکه آسیبی به بت بزرگ بزند و تبر را بـر گـردن آن آویخـت             هم شکست بی  ها را در      ابراهیم بت . شکند  در هم می  
هـا   مشکل این بود که آنان دیدند بت      . رو شدند   ها را در هم شکسته دیدند با مشکلی بزرگ روبه           وقتی نمرودیان بت  



ها را در هم خـواهم   بتکه پیش از این گفته بود آن     ) ع(ابراهیم. اند از خود دفاع کنند      اند، اما نتوانسته    در هم شکسته  
ــود     ــاخته ب ــراهم س ــود ف ــام خ ــراي اته ــه را ب ــست، زمین ــدند  . شک ــضار او ش ــتار اح ــردم خواس ــس از آن م  :پ

اي گفت شاید بت بزرگ این عمل را  قَالُوا سمعنَا فَتًى یذْکُرُهم یقَالُ لَه إِبرَاهیم؛ او را احضار کردند که تو چنین کرده«
ــش   ــده از او پرس ــب ش ــدمرتک ــاء(» کنی ــراهیم )60/انبی ــه اب ــن گفت ــرار داد  ) ع(ای ــزرگ ق ــشی ب ــا را در چال  .آنه

» گفتند شما ستمگرید پس با خود می. فَرَجعوا إِلَى أَنفُسهِم فَقَالُوا إِنَّکُم أَنْتُم الظَّالمونَ؛ به درون خویش مراجعه کردند«
هـا و سرکـشی بـر ابـراهیم را سـتمکارانه       گیري فتند و سخت آنها خود را بر باطل و ابراهیم را بر حق یا           .)64/انبیاء(

) ع(اما در فضاي تبلیغی که نمرود و عواملش از پیش آغاز کرده بودند، مناسب دیدند به محاجـه بـا ابـراهیم               . دیدند
خن دانی آنهـا سـ   ها سخن بگوییم و از او بخواهیم توضیح دهد؟ تو که می خواهی با بت بپردازند که تو چرا از ما می   

فراهم کرد تا آخرین ضربه را بر تبلیغات سهمگین آنهـا دربـاره   ) ع(این اشتباه آنها زمینه را براي ابراهیم       .گویند  نمی
أُف لَکُم و لما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه أَفَلَا تَعقلُونَ؛ ننگ بر شما و بر آنچه غیر خـدا  « :پس گفت. پرستی وارد سازد بت
. ، در وضعیتی سخت قرار گرفتند)ع(نمرودیان با این روشنگري ابراهیم) 67/انبیاء(» اندیشید؟ آیا مگر نمی. پرستید می

آفرینـی، تحریـک احـساسات و     بـه التهـاب   ) ع(آنان براي رهایی از مشکل به میدان آوردن مردم در مقابله با ابراهیم            
انصرُوا آلهتَکُم إِنْ کُنتُم فَاعلینَ؛ او را به آتش بکشید و خـدایان  قَالُوا حرِّقُوه و َ« انتقام پرداختند ور ساختن آتش شعله

را بسوزانند ) ع(چرا نمرودیان از مردم خواستند تا ابراهیم  ) 68/انبیاء(» خواهید کاري کنید    خود را یاري کنید، اگر می     
اما بر اثر . هاي دیرینه آنها بود  ارزشپرستی و احترام به بتان، از بزرگ داشتن بت و همگان سوختن او را نظاره کنند؟  

ها متزلزل شده بود و اگر اوضاع به همین ترتیب پیش  افکار عمومی نسبت به بت) ع(هاي حضرت ابراهیم روشنگري
در مقابل نمرود با اجراي عملیات روانی و تحریک احساسات تالش . داشتند پرستی برمی رفت، مردم دست از بت می

دستگاه عملیات روانی حکومت نمرودي با فراخوان عمـومی بـراي   . ردم را بسته نگه دارد    داشت تا چشم و گوش م     
نمرود با . خواست مردم را به کارِ به ظاهر مقدسِ حمایت از خدایان دروغین وادارد     می) ع(تماشاي سوزاندن ابراهیم  

خرافی خدایان دروغین نزد مردم از باعث شده بود جایگاه جعلی و ) ع(آگاهی از اینکه سخنان و رفتار تبلیغی ابراهیم
پرستی  ، در نظر داشت تا باور و اندیشۀ بت)ع(با گردآوردن آنها و شرکت دادنشان در کار سوزاندن ابراهیم. بین برود

را تداوم بخشد، اما از این نکته غافل بود که این توطئه نیز، به ارادة خدا به ابزاري براي رشد مـردم تبـدیل خواهـد             
توانست به او یاري برساند و وي باید آتش را بـه جـان           تنها بود و به ظاهر، کسی نمی      ) ع( حال، ابراهیم  در این  .شد
آنها کوهی از آتش بـه  .  به میدان آورند"یک نفر" را در برابر "همه قواي خود"دشمنان مجبور شده بودند  . خرید  می

  !واز بر فراز آن نبوداي را تاب پر اي که هیچ پرنده پرستان ساختند، به گونه دست بت
 تهدید) د

او که مـورد   . تراش بود   خواند، از کارگزاران دستگاه نمرود و متصدي بت و یا بت            او را پدر می   ) ع(فردي که ابراهیم  
گـري در   قرار گرفته بود در آغاز کوشید ابـراهیم را از طریـق عـاطفی و توجـه بـه پیـشینه بـت           ) ع(اعتراض ابراهیم 

 .کــم مــانع اقــدام و تبلیــغ او علیــه بــت شـــود       پرســتان کنــد یــا دســت     بــت اش، وارد حلقــه   خــانواده 



) و قومش(إِذْ قَالَ لأَبِیه و َقَومه ما هذه التَّماثیلُ الَّتی أَنْتُم لَها عاکفُونَ؛ قَالُوا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدینَ؛ هنگامی که به پدر «
» پدران خـود را بـه پرسـتش آنهـا یـافتیم        : تش آن مالزم هستید چیست؟ گفتند     ها که شما به پرس      این مجسمه : گفت

ابراهیم نه تنها تمایلی به خدایان دروغین نشان نداد، بلکه آنان را متوجه این حقیقت کرد که آنچه از  .)52-53/انبیاء(
ا استفاده از خأل توجه و مظاهر شرك در میانشان رواج یافته، ساخته مغز متفکر و هوشیار دستگاه طاغوت است که ب 

 .کنــد دوري آنــان از پیــامبران رواج یافتــه اســت و تنهــا منــافع مــادي حکومــت طــاغوت را تــأمین مــی         

 :وقتــــی از جــــذب یــــا تــــأثیر بــــر او ناامیــــد شــــد، بــــه تهدیــــد روآورد ) ع(پدرخوانــــده ابــــراهیم

»        تَنتَه نْ لَملَئ یمراها إِبی یتهنْ آلع أَنْت باغا؛ گفتقَالَ أَریلی مرْنجو َاه نَّکمجابراهیم آیا تـو از معبودهـاي مـن    :  لَأَر
ــو     ــن دور ش ــادي از م ــدت زی ــرد و م ــو را سنگــسار خــواهم ک ــداري ت ــر دســت برن ــزاري؟ اگ ــریم(» بی  .)46/م

هدید به تبعید تر شده، و ت ، اکنون پیشرفته)ع( هابیل و تهدید به کشتن از راه سنگسار نمودن نوح تجربۀ تهدید به قتل  
  .و جالي وطن نیز به آن افزوده شده بود

  
 با عملیات روانی نمرود) ع(مقابله حضرت ابراهیم

گو با نمرود شرکت کرده، او  و پس از تهدید یاد شده نه تنها سنگسار نشد بلکه توانست در گفت) ع(حضرت ابراهیم
دستگاه نمرود با عملیات روانی گـسترده و اسـتفاده از   ها،  در پی انهدام بت  . ها را منهدم کند     را محکوم ساخته و بت    

جلـب  ) ع( و تحریک احساسات و عواطف توانست نظر افکار عمومی را به کشتن و سـوزاندن ابـراهیم   روش تهییج 
بـا  ) ع(با وجود این، حوادث آتی، توان نمرود و یارانش را در انجام تهدیدها روشن ساخت و حضرت ابراهیم                  . کند

سـازي عملیـات روانـی دشـمن،          در خنثـی  ) ع(اقدام دیگر ابـراهیم    .مام تهدیدهاي آنها را خنثی کرد     یاري خداوند ت  
گـویی واداشـت تـا     او مسئوالن را به پاسخ. هاي ابراهیم دو مخاطب داشت؛ مردم و مسئوالن    افشاگري. افشاگري بود 

آمـده اسـت و   » ر مبهوت و وامانده شدفبهت الذي کفر، پس آن کاف  « سورة بقره تعبیر     258در آیه   . مردم بیدار شوند  
، مردم، مبهوت نشدند، بلکه به فکر فرو      )ع(هاي حضرت ابراهیم    زیرا هنگام روشنگري  . نفرمود کافران مبهوت شدند   

رو   از ایـن 6.دهنده از پاسخ درماند و از بیدار شدن مـردم، بـه خـود لرزیـد     رفتند و در این میدان روانی، گروه فریب 
. در برخورد با نمرود و حلقه حکومتی با سخنانش در جمع مردم و افکار عمومی متفاوت اسـت                 ) ع(سخنان ابراهیم 

کنی قدرتمند هـستی؟ نمـرود     چرا گمان می  : ایشان در برخورد با نمرود، ادعاي خدایی او را زیر سؤال برد و پرسید             
کند که او خوب  مرود روشن می کنی قدرتمند نیستم؟ دقت در پاسخ ن        فرافکنی کرد و در مقابل پرسید چرا گمان می        

دانست قدرتی ندارد، بلکه تنها در صدد بود تا اقتدار خود را در نزد حلقۀ اول مدیران ارشد و مشاوران حکومتی            می
من : نمرود دچار یک اشتباه شد و پاسخ داد       . خداي من قدرت دارد بمیراند و زنده کند       : گفت) ع(ابراهیم. حفظ کند 

. یکی به دستور او کشته و دیگري رهـا شـد  . زندانی را آوردند دستور داد دو. ه کردن دارمنیز قدرت میراندن و زند
دانست این کار، میراندن و اعطاي زندگی نیست، ولی مجبور بود براي حفظ اقتدار خـود، حلقـه    نمرود به خوبی می   

در . ذوب شده بودند، حفـظ کنـد  ، مرعوب و مج)ع(ها و مقابله تبلیغی ابراهیم اول حکومتش را که در برابر استدالل     



امـا مقابلـه بعـدي    . را نزد مخاطبان، ضـعیف و کُنـد کنـد    ) ع(حقیقت او توانست سرعت فهم حقایق تبلیغی ابراهیم       
 آتَاه أَلَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبرَاهیم فی ربه أَنْ « :گفت) ع(زیرا ابراهیم. ، فرصت ادامه مغالطه را از او ستاند      )ع(ابراهیم

اللَّه الْملْک إِذْ قَالَ إِبرَاهیم ربی الَّذي یحیِی و یمیت قَالَ أَنَا أُحیِی و َأُمیت قَالَ إِبرَاهیم فَـإِنَّ اللَّـه یـأْتی بِالـشَّمسِ مـنْ             
 آن کس که چون خدا به او  ] حال [ یهدي الْقَوم الظَّالمینَ؛ آیا از الْمشْرِقِ فَأْت بِها منْ الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذي کَفَرَ و َاللَّه لَا 

کـرد، خبـر نیـافتى؟ آنگـاه کـه        ] مى [  درباره پروردگار خود با ابراهیم محاجه         ] نازید، و   و بدان مى   [ پادشاهى داده بود    
  ] هـم  [ کـنم و    زنده مـى  ] هم [ من «: فتگ» .میراند کند و مى پروردگار من همان کسى است که زنده مى«: ابراهیم گفت 

پس آن کس که کفر » .آورد، تو آن را از باختر برآور  خورشید را از خاور برمى ] ى من [ خدا«: ابراهیم گفت» .میرانم مى
شود که چگونه حضرت  مالحظه می .)258/بقره(» کند ورزیده بود مبهوت ماند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمى

رو، شیوة  از این. ساخت تنها با افشاگري و تبلیغ حقایق، حیله دشمن را نابود و عملیات روانی آن را ناکام ) ع(یمابراه
 :با غوغاساالري نمرودي، باعث شد خداي متعال وي را الگو و اسوة تاریخ معرفی و بیـان کنـد                  ) ع(برخورد ابراهیم 

اهیم و َالَّذینَ معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنَّا برَآء منْکُم و مما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه کَفَرْنَـا                قَد کَانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی إِبرَ      »
إِبرَاهیم لأَبِیه لَأَستَغْفرَنَّ لَک و َما أَملـک  بِکُم و َبدا بینَنَا و بینَکُم الْعداوةُ و َالْبغْضَاء أَبدا حتَّى تُؤْمنُوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ            

 ابـراهیم و کـسانى    ] پیروى از [ لَک منْ اللَّه منْ شَی ربنَا علَیک تَوکَّلْنَا و َإِلَیک أَنَبنَا و َإِلَیک الْمصیرُ؛ قطعاً براى شما در  
به . پرستید بیزاریم ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى   «: قوم خود گفتند  آنگاه که به    : که با اویند سرمشقى نیکوست    

جـز  » .ورزیم و میان ما و شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به خدا ایمان آورید      شما کفر می  
هم خواست، با آنکه در برابـر خـدا   حتماً براى تو آمرزش خوا«:] گفت  [خود  ] ى [  پدر]نا  [به  ] که [  سخن ابراهیم     ] در [ 

بر تو اعتماد کردیم و به سوى تو بازگـشتیم و فرجـام بـه سـوى                ! اى پروردگار ما  » «.اختیار چیزى را براى تو ندارم     
که خطاب به مردم بود نیز به ثمر نشست و عالوه     ) ع(هاي ابراهیم   اقدامات روشنگرانه و دعوت   ) 4/ممتحنه(» توست

پس از جریان ورود به آتش را از نمرود گرفت، زیرا ) ع(حید، امکان از میان برداشتن ابراهیمبر گرویدن گروهی به تو
ارادة خدا بر ترفند نمرودیان غلبه یافت و آتش، بدون آب یا عوامل مادي، سرد و سالمت شد و ابزار آنها از کار افتاد 

خاطر بود که افکار عمومی پذیراي این اقدام نبود و این به آن . را اعدام کند) ع(و نمرود نتوانست پس از این، ابراهیم
و خاموش شدن آتش، همگان دچـار       ) ع(پس از اقدامات روشنگرانه ابراهیم    . عملیات روانی آنها دیگر کارساز نیفتاد     

بلکه در الك احتیاط فرو رفت . تردید شدند و دستگاه نمرودي نتوانست مانند گذشته، با تندي و خشونت رفتار کند
) ع(و ابراهیم) 1413طبرسی، (را صادر کرد ) ع(پس نمرود دستور تبعید ابراهیم. اري معتدل و آرام پیش گرفتو رفت

من به سوى پروردگارم رهسپارم، زودا :  گفت ] ابراهیم [  و َقَالَ إِنِّی ذَاهب إِلَى ربی سیهدینی؛ و       «:رهسپار فلسطین شد  
 رو بـود کـه    سازي حیله نمـرود، از ایـن        در خنثی ) ع(یت دیگر حضرت ابراهیم   موفق) 99/صافات(» که مرا راه نماید   

مورد توجه مـردم قـرار گرفـت تـا     ) ع(جا پخش شد و سخنان ابراهیم داستان سالم ماندن او از آتش نمرود در همه         
زندانش مسیر هاجر همسري شد که فر. هاجر را به وي هدیه داد  جایی که یکی از حاکمان منطقه شام، کنیزي به نام           

  .تغییر دادند) ع(آینده تاریخ را به سوي اهداف ابراهیم



  انواع جنگ اطالعات
  

هـا یـا بـه تعبیـري راهبردهـا،         ایـن نـوع جنـگ     . گیـرد   جنگ اطالعات هفت نوع جنگ تخصصی دیگر را در بر می          
نـات و شـرایط،   شوند و هر یک در مقاطع زمانی مختلف و بـا توجـه بـه امکا     زیرمجموعۀ جنگ اطالعاتی تلقی می    

جنگ فرماندهی و کنتـرل، جنـگ اطالعـات    : هاي تخصصی عبارتند از این جنگ. گیرند اولویت بیشتري را در بر می   
. اي، جنگ اطالعات اقتصادي و جنگ سایبر    هاي رایانه   محور، جنگ الکترونیکی، جنگ روانی، جنگ سارقان سیستم       
به عبارت دیگر، تحدید، تحریف و اختالل . نهفته استوجه اشتراك این هفت نوع جنگ در تعریف جنگ اطالعات 

هاي اطالعاتی دشمن و در عین حال، توسعه و افزایش ضریب امنیت و اطمینـان اطالعـات و        در اطالعات و سیستم   
  .اي که زیرگروه جنگ اطالعات قراردارند، قابل تصور است گانه هاي هفت هاي اطالعات خودي برمبناي جنگ سیستم

جنگ فرماندهی و کنترل راهبردي نظامی است کـه از طریـق جنـگ اطالعـات بـا انهـدام       ی و کنترل جنگ فرمانده 
هدف از این نوع جنگ جدا کردن سرساختار فرمانـدهی   . آید  خورد و به اجرا درمی      فیزیکی در صحنۀ نبرد پیوند می     

وجود، گاه این سر دشمن است در این راهبرد، با توجه به شرایط م. اش است دشمن از بدنۀ نیروهاي تحت فرماندهی
بـه عبـارت دیگـر، در    . شود گیرد و گاهی نیز این گردن اوست که هدف مناسبی تشخیص داده می   که هدف قرار می   

گیرند و چنانچه این مقصود حاصل  اند که هدف قرار می رتبه یا مراکز فرماندهی    برخی از مواقع، این فرماندهان عالی     
زدن هواپیمـایی  . شود ط فرماندهان با نیروهاي خودي، ابتدا شناسایی و سپس، قطع مینشود، شیوه و ساز و کار ارتبا   

هـاي بـارزي از عملیـات و     اي اسـتراتژیک، نمونـه    گیري هسته   آدمیرال یاماموتو در جنگ جهانی دوم و نظریۀ هدف        
  .ریزي شدند اند که براي جداسازي سرفرماندهی از پیکره نیرویی طرح نظریه

شـود کـه از    این نوع جنگ یا به عبارت دیگر، این راهبرد جنگ اطالعات، زمانی محقق مـی           ورجنگ اطالعات مح  
اطالعات پردازش شده به جاي آن که به عنوان ورودي روند فرماندهی و کنترل و به طور کلی و غیرمستقیم استفاده  

عـات محـور در دو طیـف    جنـگ اطال . بـرداري کنـیم   هـا بهـره   کنیم، بتوانیم به طور خـاص و مـستقیم در عملیـات       
گیري، اجـراي     در بعد آفندي، بر اطمینان از دقت اطالعات براي هدف         . شود  هاي آفندي و پدافندي اجرا می       عملیات

هـاي   آتش مؤثر و برآورد خسارت وارد شده تأکید و در بعد پدافندي، بـه تأثیرگـذاري بـر سیـستم تولیـد فـرآورده            
 ده توجـه  شـ گیري،اجـراي آتـش مـؤثرو برآوردخـسارت وارد          ینۀ هدف اطالعاتی دشمن درصحنۀ نبرد،به ویژه درزم     

  .شود می
اي از  شـود و طیـف گـسترده        این راهبرد نیز یکی دیگر از اشکال جنگ اطالعـات محـسوب مـی             جنگ الکترونیکی 

یل گیرد که در حوزه ارتباطات با استفاده از امواج الکترونیکی و رمز صورت گرفته، ضامن تسه             اقداماتی را در بر می    
در دریافت اطالعات مطمئن براي نیروهاي خودي و کاهش ضریب اطمینان دریافت اطالعات مطمئن و بـه هنگـام                   

  .شود عمده اقدامات ضد رادار، ضد رمز و ضد ارتباطات در این حوزه تعریف می. براي نیروهاي دشمن است



اي دانست، اما  هاي رایانه  حمله به شبکهشاید به اختصار بتوان این نوع جنگ را   اي  هاي رایانه   جنگ سارقان سیستم  
هاي اطالعاتی نظامی هدف حملـه   شود که سیستم باید به این نکته اشاره کرد که مراد از این مفهوم زمانی حاصل می 

  .گر توان رزمی محسوب شود تواند به عنوان یک قابلیت فزون حمالتی از این دست می. قرار گیرند
توانـد بـه دو شـکل      مارتین لیبیکی ، پیوند جنگ اطالعات با جنگ اقتـصادي مـی  به تعبیرجنگ اطالعات اقتصادي 

شود که براي  جنگ اطالعات اقتصادي سلسله اقداماتی را شامل می. تحریم اطالعاتی و امپریالیسم اطالعاتی: بینجامد
ردات یـک کـشور   هاي مختلف صادرات و وا  در زمینه ) دیتاي اقتصادي (تضعیف یا قطع خطوط ارتباطات اطالعاتی       

شـوند   یابند، باعـث مـی     هاي اقتصادي نیز رسمیت می      این نوع اقدامات که گاه، با تحریم      . پذیرد  متخاصم صورت می  
رو شوند و در عزم و ارادة خود براي ادامۀ نبرد  هاي دیتاي اقتصادي با رکود اقتصادي روبه کشورهاي متکی به سیستم

  .تردید کنند
فـضاي سـایبر   . گیـرد  هاي اطالعاتی است که در فـضاي سـایبر در مـی      اي از جنگ    هاین نوع جنگ، گون   جنگ سایبر 

هـاي متنـوع،      ها و منافع اطالعاتی است که همراه با پوشش          هاي ارتباطی، پایگاه    اصطالحی نمایانگر همجوشی شبکه   
 را باعـث  اي این همجوشی جهانی خلق اکوسیستم شـبکه      . پذیرد  مختلف و گستردة مبادالت الکترونیکی صورت می      

به تعبیر پیشگامان عصر اطالعات، جـان  . شود؛ اکوسیستمی که وجود خارجی ندارد و جهانی کامالً مجازي است     می
آرکوییال و دیوید راند فلت ، در هر جایی که سیم تلفن، کابل کواکسیال، خط فیبر نوري یا امواج الکترونیکی وجود         

  .دارد، فضاي سایبر نیز وجود خواهد داشت
لیبیکـی جنـگ   . شود  ، بنا به تعبیر مارتین لیبیکی، بهره جستن از اطالعات علیه ذهن انسان را شامل می    وانیجنگ ر 

  :کند بندي می روانی را به چهار دسته تقسیم
  ؛)هاي ضد اراده عملیات(شود  هایی که علیه اراده و عزم ملی اجرا می عملیات) 1
  ؛)هاي ضد فرمانده عملیات(شود  هایی که علیه فرمانده دشمن اجرا می عملیات) 2
  ؛)هاي ضد نیرو عملیات(شود  هایی که علیه نیروهاي دشمن اجرا می عملیات) 3
  ).هاي فرهنگی درگیري(شود  هاي فرهنگی اجرا می هایی که در درگیري عملیات) 4

اقد جامعیـت تفکیـک     بندي ف   اند، اما این تقسیم     بندي لیبیکی، جوامع هدف، از منظر اطالعات تفکیک شده          در تقسیم 
شـود   اي را شامل می شناسانه هاي روان عملیات روانی، سلسله فعالیت«: جوامع هدف در تعریف عملیات روانی است 

ریزي  طرف، خودي و دشمن طرح که در زمان صلح، جنگ و بحران براي تأثیرگذاري بر نگرش و رفتار مخاطبان بی        
کنید، عالوه بـر   طور که در تعریف باال مشاهده می   همان.»می مؤثرند شده و در روند دستیابی به اهداف سیاسی و نظا         

بندي مقـاطع زمـانی نیـز در سـه مقطـع       طرف، خودي و دشمن، به تقسیم بندي جوامع هدف به سه جامعۀ بی  تقسیم
مقاطع زمانی مختلف، همانند جوامع هدف، مستلزم کارکردهاي اطالعـاتی ـ   . جنگ، صلح و بحران اشاره شده است

هاي کارکردي در این حـوزه را   قرار گرفتن این کارکردها در فرا متن عصر اطالعات، بروز تفاوت        . اند  انی متفاوتی رو
هاي مختلف کارکردي با مقاطع زمانی گوناگون به نوعی  ها و اشتراکات حوزه موجب شده و در عین حال، همپوشانی



هاي  هاي پدیدآمده در تمامی طیف گونه تازه. امیده استهاي روانی در عصر اطالعات، انج زایی در طیف عملیات گونه
بدین ترتیب، شاید دیري نپاید که هفت نوع جنگ یا .اند عملیات روانی عصر اطالعات با شتابی فزاینده روبه افزایش      

راهبرد جنگ اطالعات لیبیکی متعددتر شوند و اشکال جدیدي از جنگ اطالعات را مانند جنگ شبکه محور، جنگ    
  .شود، نیز در بر گیرند هاي اطالعاتی وارد می  و جنگ در فضاي مجاز، که به تدریج در عرصۀ جنگخاموش

اطالعات وجه اشتراك تمامی اشـکال جنـگ اطالعـاتی و از            اطالعات؛ وجه اشتراك هفت راهبرد جنگ اطالعات      
وري و سـپس بـه شـکل    آ هایی که از محیط مورد نظر جمع      داده: اطالعات عبارت است از   . جمله جنگ روانی است   

هـا، اجـراي    ریـزي عملیـات   طرح. اطالعات نتیجۀ حیاتی سیستم اطالعاتی است   . اي پردازش شده باشد     قابل استفاده 
ها و به کارگیري نیروها در صحنه جنگ مستلزم در اختیـار داشـتن اطالعـات دقیـق و بـه هنگـام اسـت،                           مأموریت

هـا و تـأمین    ریـزي سلـسله عملیـات    تواند فرماندهان را در طرح    اطالعاتی که به عنوان عامل فزونگر توان رزمی می        
ناپـذیر رونـد    هـا جـزء جـدایی    بدین ترتیب، اطالعات به عنوان شریان حیاتی سازمان. اهداف و مقاصد یاري رساند  

تواند شرایط عملکردي  اطالعات همان قدر که می  . گري و اجرا در سلسله مراتب فرماندهی و مدیریت است           تصمیم
ح و به هنگام را فراهم آورد و متضمن دستیابی به ابتکار عمل شود، چنانچه دقت الزم را نداشـته باشـد یـا بـا           صحی

توانـد تـأثیرات بـسیار     تأخیر دریافت شود یا از جانب سیستم اطالعاتی دشمن مخدوش و تحریف شده باشـد، مـی    
  .مخربی را براي کاربران خودي به همراه داشته باشد

از جریان سالم اطالعات مستلزم اتخاذ تدابیر پدافندي و تأثیرگذاري بر جریان سیستم اطالعات دشمن اطمینان یافتن 
تدابیر آفندي و پدافندي در جنگ اطالعات از ابعاد گوناگونی مـورد توجـه قـرار                . مستلزم اتخاذ تدابیر آفندي است    

گذاري بر دقت آتش دشـمن و افـزایش میـزان    براي مثال، از راهبرد جنگ اطالعات محور، به منظور تأثیر     . گیرند  می
شود، در حالی که راهبرد جنگ روانی براي تضعیف و تخریـب نگـرش، عـزم و ارادة         دقت آتش خودي استفاده می    

طرف  دشمن و تثبیت و تقویت نگرش و عزم و ارادة نیروهاي خودي و در صورت امکان، تأثیرگذاري بر ناظران بی              
تأکید مقالۀ حاضر بیشتر به این راهبرد جنگ اطالعات معطوف است؛ راهبردي     . گیرد  مخاصمه مورد استفاده قرار می    

سـازترین مقـاطع درگیـري،     رو و عـزم و ارادة او را در سرنوشـت           ترین لحظه با تردید روبه      که دشمن را در حساس    
 نظارت و تحلیـل  جنگ روانی، عالوه بر این که در صحنۀ جنگ در چهارچوب فرآیندهاي ارتباطات،   .کند  متزلزل می 

تواند تأثیرگذار باشد و به عنوان فزونگر توان رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات          هاي جنگ اطالعات می     داده
تواند در چهارچوب راهبردهاي بازدارندگی و دستیابی به  رزم به خدمت گرفته شود، در مقاطع بحران و صلح نیز می

عملیات روانی در زمان جنگ، زمینۀ تحقـق اصـولی   . برداري قرار گیرد ورد بهرهاهداف بدون استفاده از قوه قهریه، م    
  .آورد جویی در نیرو را فراهم می چون غافلگیري، تمرکز قوا و صرفه

گیـري دشـمن    گیري و دیگر اقدامات مرتبط با روند تصمیم هدف غایی جنگ اطالعات، تأثیرگذاري بر روند تصمیم     
تواند  جنگ اطالعات می. ت آمده ما را در وضعیت برتري نسبت به دشمن قرار دهد    است، به نحوي که نتایج به دس      

تـصمیمی محـض بـاقی       دشمن را در وضعیتی قرار دهد که در آن، تصمیمی غلط یا دیرهنگام بگیرد یا اصالً در بـی                  



گانه   راهبردهاي هفتشود که سیستم اطالعاتی خودي به خوبی بتواند از برآیند البته، این مهم زمانی محقق می. بماند
گیري خودي است کـه ممکـن اسـت بـا اخـتالالت            علیه دشمن استفاده کند، در غیر این صورت، این روند تصمیم          

همان طور که اشاره شد، اطالعات، قلب جنگ اطالعات است و . رو شود تصمیمی روبه  تصمیم غلط، دیرهنگام و بی    
گیري  اطالعات راهنماي تصمیم. شود نگ اطالعات محسوب میعنصر مشترك و پایۀ راهبردهاي گوناگون و ارکان ج

براي مثـال، در سـطح اسـتراتژیک،    . و در زمان جنگ و صلح است) استراتژیک، عملیات و تاکتیک  (در همۀ سطوح    
تصمیم اعالن جنگ؛ در سطح عملیات، تصمیم اعزام یک لشکر به جلو براي حملـه و در سـطح تاکتیـک، تـصمیم                       

دقـت، سـرعت و سـالمت    . شدن یک فروند جنگنده، همگی به هدایت اطالعاتی نیازمند استصدور دستور درگیر   
دهد، دایـرة پیامـدهاي ناخواسـتۀ     اطالعات دریافتی، ضریب اطمینان اخذ تصمیمی درست و به هنگام را افزایش می         

ــصمیم  ــد تــ ــیش   رونــ ــان پــ ــدودتر و امکــ ــري را محــ ــی   گیــ ــراهم مــ ــنجیده را فــ ــی ســ ــد بینــ   .کنــ
تـصمیمی مـؤثر      تواند در بروز هر سه اختالل تصمیم غلط، تصمیم نابهنگـام و بـی               نگ اطالعات می  راهبرد روانی ج  

شـود، مرحلـۀ    منتشر می نشر اطالعات تحریف شده، به ویژه اطالعاتی که در قالب طیف تبلیغات خاکستري              . باشد
ردازشـی دشـمن را موجـب    کند و سلب تمرکز پ    رو می   پردازش سیستم اطالعاتی دشمن را با نوعی سردرگمی روبه        

هاي تازه و غیرواقعی که تنوع موضـوعی فراوانـی هـم داشـته باشـند       سازي و نشر سوژه شود یا براي مثال، سوژه  می
گیري او را بـا   هاي سیستم اطالعاتی دشمن را به خود جذب و روند تصمیم  تواند بخش اعظمی از توان و قابلیت        می

هاي متعدد سیستم اطالعات دشـمن   ها تقسیم نقاط تمرکز را در کانون اد سوژهعالوه بر این، تعد. رو کند   مشکل روبه 
براي کسب پیروزي باید تا جایی که امکان دارد، با مهر نهادن بر چـشم و  «: مائوتسه یانگ معتقد بود.شود  موجب می 

ی یوشی هارا در توش.»هاي ذهنی پرت کنیم گوش دشمن او را کر و کور و حواس فرماندهانش را با ایجاد سردرگمی
تحقیق خود با عنوان جنگ اطالعات چین بر این اصل مجدداً تأکید کرده است که براي موفقیت در جنگ اطالعات          

هاي ارائه شده در ادبیات نظـامی غـرب، بـه ویـژه               بنا به تعریف  . باید نسبت به دشمن صاحب برتري اطالعاتی شد       
آوري،  قابلیـت جمـع  :  برتـري اطالعـاتی عبـارت اسـت از    2020 و 2010امریکا و اسناد مربوط به نگرش مـشترك        

دشـمن و  ) سیـستم اطالعـاتی  (برداري از توانـایی   پردازش و نشر جریان اطالعات تفسیر نشده و در عین حال، بهره    
شود، عـدم موازنـه بـه نفـع      به عبارت دیگر، آنچه از برتري اطالعاتی برداشت می. محروم کردن او از انجام این کار   

دستیابی به این برتري یا ایجاد عدم موازنه بـه نفـع خـود، در حـوزة اطالعـات، از              .ر حوزه اطالعات است   خودي د 
مند در اختیار ما قـرار   سو در گرو هماهنگی، همسویی و تعامل همۀ سازوکارهایی است که در قالب قابلیتی نظام       یک

ارهـاي دشـمن و همچنـین، میـزان اثرگـذاري      دارند و از سوي دیگر، به میزان شناخت ما از نحوة عملکرد ساز و ک        
  .سیستم و سازوکارهاي اطالعاتی ما بر دشمن وابسته است

هاي جنگ اطالعات در غرب و شرق  هایی که اخیراً درباره تفاوت در یکی از بررسیجنگ اطالعات؛ چین و امریکا   
 انجام شده، کیت فاریس چنین استدالل اي از شرق اي غرب و چین به عنوان نمونه با تمرکز بر امریکا به عنوان نمونه

  :کرده است



ها بر ارکانی، مانند  اند، در حالی که چینی    متمرکز شده ) CNA(اي    اي رایانه   ها بیشتر بر بعد حمالت شبکه       امریکایی«
البته، فاریس در بررسی خود معتقد است که جنگ اطالعات در چین   .»کنند  عملیات روانی، تحریم و فریب تأکید می      

 حال تکامل است و در حال حاضر، آنچه در این مورد محل ابهام اسـت چگـونگی ترکیـب راهبردهـاي جنـگ                         در
  .افـزاري جنـگ اطالعـات تأکیـد دارد     چین بیشتر بر مقوالت نرم . اطالعات با دکترین و استراتژي نظامی چین است       

نگاه آنها بیشتر متوجه ابعاد . اند س کردهها در اسناد نظامی خود از زاویۀ دیگري جنگ اطالعات را منعک   اما امریکایی 
ساالرانه شکل گرفته است، هر چنـد       هاي فن   افزاري جنگ اطالعات است و اغلب در چهارچوب آرا و نظریه            سخت

در حالی که نگاه شرقی به مقولۀ جنگ اطالعات، . افزاري نیز در این نگاه چندان نادیده انگاشته نشده است مسائل نرم
هـاي انـسانی را    مـدار در جنـگ   هاي انسان شود و تأکید بر نگرش افزاري جنگ اطالعات را شامل می     مبیشتر ابعاد نر  

  .کند تداعی می
توشی یوشی هارا در مقالۀ خود با عنوان جنگ اطالعات چین معتقد است که از نظر نظامی و در سطح اسـتراتژیک              

مـدار   ظامی متعارف چین را در مصاف با نیروهـاي فـن   تواند به عنوان قابلیتی نامتقارن نیروهاي ن        جنگ اطالعات می  
آفرینان دولتـی و غیردولتـی بـه ارمغـان        هاي نامتقارنی را براي نقش      هاي اطالعاتی، قابلیت    فناوري. امریکا یاري دهد  

ار تواند نسبت به جنگیدن به شیوة امریکایی چندان امیدو یوشی هارا بر این باور است از آنجا که چین نمی. آورند می
تواند  باشد، باید شیوة دیگري را براي بازدارندگی و شکست دادن امریکا برگزیند و این جنگ اطالعات است که می      

هاي اعزام نیروي نظامی چین است، بـه    ظرفیت الزم براي دست یافتن به سرزمین امریکا را که خارج از حد قابلیت             
  .طور مستقیم براي پکن فراهم آورد

بـراي مثـال،    . اند  هاي نامتقارن را از نظر دور نداشته         نگرش خود نسبت به جنگ اطالعات قابلیت       ها نیز در    امریکایی
 بـه  2004 مـه  11نت به تاریخ  اخیراً ریچارد مایرز ، رئیس ستاد ارتش امریکا، طی سخنانی در جمع کارشناسان تک             

 جنگ فرماندهی و کنترل اشاره کرد و از هاي نامتقارن امریکا در چهارچوب جنگ اطالعات با تأکید بر راهبرد قابلیت
ها براي جنگ اطالعات در اسناد  امریکایی. هاي اطالعاتی یاد کرد آن به عنوان مزیت نامتقارن امریکا در صحنۀ جنگ    

هـاي اطالعـاتی یـا انـواع      گانه، که تا حـدي شـبیه انـواع جنـگ     این ارکان شش.اند  نظامی خود شش رکن قائل شده     
  :اند، عبارتند از بندي لیبیکی کر شده در تقسیمهاي اطالعاتی ذ جنگ

هاي کروز براي وارد      در این نوع جنگ اطالعاتی، استفاده از نیروي حرکتی مانند موشک          : انهدام یا حملۀ فیزیکی   ) 1
از این نـوع  . ها یا نیروهاي دشمن به حدي که آنها را از حرکت بازدارد، مورد توجه است        آوردن خسارت به سیستم   

  .بـرداري کـرد   توان براي پیشگیري از اقدامات آفندي جنگ اطالعات دشمن در قالب پدافند بهره      العات می جنگ اط 
هاي جنگ  این نوع جنگ اطالعات به منظور کنترل طیف الکتروماگنتیک براي تضعیف قابلیت   : جنگ الکترونیکی ) 2

افزارهـاي ضـد تـابش اجـرا       و جنـگ الکترونیک دشمن است که از طریق انرژي الکتروماگنیک، انرژي هدایت شده   
  .شود می



ها و تجهیزات ارتباطات مخابراتی است  این نوع جنگ اطالعات به معنی استفاده از رایانه: اي اي رایانه حملۀ شبکه) 3
ي و اطالعـات ارسـالی از   ا هـاي رایانـه   ها، شـبکه  ارزش و تخریب کردن رایانه که با هدف مختل کردن، فرسودن، بی   

  .شود جانب دشمن به کار برده می
در این نوع جنگ اطالعات، دستکاري، تحریف و جعـل اطالعـات بـراي گمـراه کـردن و فریـب               : فریب نظامی ) 4

فرمانده نظامی دشمن و بدین طریق، واداشتن دشمن به انجام دادن یا انجام ندادن اقدامی است که در نهایت، به ضرر 
  .مدوي بینجا

و اقداماتی که بـه منظـور گمـراه    ) مانند تبلیغات(این نوع جنگ اطالعات بر استفاده از ارتباطات  : عملیات روانی ) 5
  .گیرد، مبتنی است ها و احساسات آنها صورت می کردن دشمنان با نفوذ بر ادراکات، انگیزه

شود کـه   ري از جنگ اطالعات محسوب میامنیت عملیات نیز در ادبیات نظامی امریکا گونه دیگ  : امنیت عملیات ) 6
آوري و تجزیه و تحلیل اطالعاتی کـه   عبارت است از مجموعه اقدامات امنیتی که به منظور بازداشتن دشمن از جمع 

گانه لیبیکی  هاي هفت بندي جنگ همچنان که مشاهده شد، هم در تقسیم.گیرد امکان دارد به سودش باشد، صورت می
گانۀ جنگ اطالعات، به جز عنصر ذاتی اطالعات،       هاي شش   ناد نظامی امریکا در مورد جنگ     بندي اس   و هم در تقسیم   

مدار امریکایی در قالب طیف وسیعی      مدار چینی و فن     عملیات روانی وجه مشترکی است که در هر دو دیدگاه انسان          
ترین کارکردهاي جنگ و جنـگ   از راهبردها، اقدامات و تدابیر در تمام مقاطع زمانی وجود داشته و از جمله قدیمی              

هاي بشري در طول تاریخ بـوده، بنـا بـه      بدیل این کارکرد مرهون تجربه      نقش پایدار و بی   . رود  اطالعات به شمار می   
ناپـذیر    سابقه طوالنی حضور در عرصه منازعات انسانی بیش از دیگر کارکردها تکامل یافته است و بخـش جـدایی                  

هاي اطالعاتی و استفاده از برآینـد تـأثیر آنهـا         ترکیب انواع جنگ  . شود   تلقی می  بندي از جنگ اطالعات     انواع تقسیم 
آوري، پردازش و نشر اطالعات دشمن است، امـا در صـورت فـراهم     هاي جمع   متضمن اعمال نفوذ بیشتر بر سیستم     
وانی را به تنهـایی در  توان راهبرد عملیات ر می) اي اي رایانه مانند حمالت شبکه (نبودن بستر اتخاذ راهبردهاي دیگر      

  .قالب جنگ اطالعاتی تمام عیاري مورد استفاده قرار دادو نسبت به نتایج حاصل از اخذ این راهبرد امید فراوان بست
در این قسمت، با استفاده از مقالۀ راندل بودیش بـه بررسـی اجمـالی        هاي جنگ اطالعات در عصر اطالعات       طیف

بودیش در مقالۀ خود با عنوان عصر اطالعات و عملیات   . پردازیم  وانی، می ارتباط طیفی جنگ اطالعات و عملیات ر      
روانی دو طیف نمونه از جنگ اطالعات و جنگ فرماندهی و کنترل و جنگ اطالعات را در سه مقطع زمانی صلح،                    

بـدون  تواند فرصتی را ایجاد کنـد تـا دشـمن حتـی       عملیات روانی به تنهایی می     .درگیري و جنگ  ارائه کرده است      
بودیش معتقد است که سه .هاي ما تن بدهد درگیري، به صورت افقی و عمودي در طیف جنگ اطالعات به خواسته     

هـاي اطالعـاتی فـراهم آورده     تحول عمده در عصر اطالعات شرایط افزایش نقش عملیات روانی را در طیف جنگ            
  :این سه تحول عبارتند از :است

  هاي پیچیده؛ ی شبکههاي عصر اطالعات و پیدای فناوري) 1
  هاي گروهی؛  رشد و دسترسی آن به رسانه) 2



  .شناسی در درك رفتار انسانی هاي علوم اجتماعی و روان پیشرفت) 3
، )مـردم (گانـۀ جمعیـت    زمینۀ تثلیت کالوزویتس ، یعنی مراکز ثقل سـه  حال چنانچه این سه تحول عمده را در پیش   
میت نقش عملیات روانی در طیف جنگ اطالعات در عـصر اطالعـات     حکومت و نیروي نظامی در نظر بگیریم، اه       

شود  مراکز ثقلی را که ممکن است به طور مستقیم یا حین تعامل با یکـدیگر هـدف حملـه         بیش از پیش روشن می    
کالوزویتس هدف را مرکز ثقل ، یعنی مرکز        . زمینه تثلیت کالوزویتس نشان داده است       قرار گیرند، با استفاده از پیش     

اي که تمام نیروها باید بدان سمت هدایت شود، معرفی  کلی قدرت و تحرك که هر چیزي به آن بستگی دارد و نقطه
توانـد   براي مثال، رهبر یک حکومت می   . توان متصور شد    براي هر مرکز ثقلی عناصر عملیاتی بسیاري را می        . کند  می

تواند مورد هدف قرار گیـرد و   پارلمان و مجلس میمستقیماً مورد هدف باشد یا ارادة جمعی یک حکومت در قالب      
تـوان از طریـق     چنانچه مردم یا همان ارادة مردم به عنوان مرکز ثقل در نظـر گرفتـه شـود، عملیـات روانـی را مـی                       

عناصر عملیاتی اساساً بین کشورها متفاوت اسـت و ایـن از تفـاوت نـوع       . هاي گروهی علیه آن به کار گرفت        رسانه
مردم یا جمعیت از نظر مذهب، وضعیت اقتصادي، فرهنگی، قومی و نـژادي بـا یکـدیگر          . شود   می ها ناشی   حکومت
ها و روابط بین عناصر عملیاتی متصور بر هر کدام در هدایت عملیات روانی نقش بسزایی  درك این تفاوت. متفاوتند

  .دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   تعاریف و انواع آن ،روانی عملیات
 

روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امکانـات بـه                   عملیات" :انیرو  تعریف عملیات 
منظور تأثیرگذاري بر افکار، احساسات، تمایالت و رفتار گروههاي دوست، دشـمن و بیطـرف، بـراي دسـتیابی بـه                     

  "اهداف ملی
  :روانی داراي دوبعد است عملیات

ت از تالش براي تأثیرگذاري بر افکار، احساسات، تمایالت و نهایتاً رفتار، با  ماهیت و منطق درونی که عبارت اس-1
  .استفاده از ارتباط اقناعی

  .است) طرف دوست، دشمن و بی( منظور و کاربرد این تأثیرگذاري و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان         -2
  :روانی عبارتند از اهداف مورد نظر در عملیات

  اسـی، نظیـر تبلیغـات فارسـی رادیوهـاي غربـی بـا هـدف ایجـاد تفرقـه در جامعـه اسـالمی ایـران                           اهداف سی  -1
 اهداف نظامی، نظیر تبلیغات دستگاه جنگ روانی یک واحد نظامی براس سست کـردن انگیـزه نبـرد در نفـرات         -2

  نیروي مقابل
توان آن  نظامی در هم آمیخته و نمیهاي سیاسی و   نظامی، که منظور از آن، اهدافی است که جنبه- اهداف سیاسی-3

را در یکی از دو نوع جاي داد، نظیر تبلیغات زمان جنگ یک کشور براي کشور دیگـر بـا هـدف اعمـال فـشار بـر                    
  .تصمیمات دفاعی رهبران آن

  
   :روانی تقسیم بندي عملیات

  روانی استراتژیک  عملیات-1
  روانی تاکتیکی  عملیات-2
  

بندیهاي دیگري نیز  کر که بر مبناي نوع هدف عمومی مورد تعقیب صورت گرفت، تقسیمالذ غیر از تقسیم بندي فوق   
روانی  روانی استراتژیک و عملیات روانی به عملیات ترین آنها، تقسیم عملیات معمول. اند روانی بعمل آورده    از عملیات 

   تاکتیکی است
   روانی استراتژیک عملیات) الف

ریزي استراتژیک کلی طراحـی       اهداف گسترده یا درازمدت و در هماهنگی با طرح         این عملیات، عموماً براي پیشبرد    
را شهروندان و نظامیان دشـمن کـه خـارج از     مخاطبان این عملیات. شده و معموالً داراي تأثیراتی درآینده دور است 

) هدان دشمنمتع(طرف، یا دوست دشمن ما  برند و همچنین کل جمعیت کشورهاي دوست، بی منطقه جنگی بسر می



آوردن تولید صنعتی کشورحریف  فعالیتهاي تبلیغاتی یک کشوربراي پایین ، این عملیات اي از نمونه ، دهد تشکیل می
  .است

  
  :روانی استراتژیک عبارتند از مقاصد عملیات

آن ها، اهداف و مقاصد سیاسی کشور خودي براي مخاطبین و ارائـه اسـتداللهاي پـشتیبانی از                  تشریح خط مشی   -1
  .ها و غیره مشی خط

 ارتباط دادن و پیوند برقرار کردن بین آن سیاستها و اهداف از یک طرف، و آرزوها و آرمانهاي مخاطبان هدف از -2
  .طرف دیگر

  . برانگیختن افکار عمومی با فشارهاي سیاسی به طرفداري یا علیه یک عملیات نظامی-3
  .اتژیهاي دشمن تأثیرگذاري بر روند تعیین تاکتیکها و استر-4
ــمن       -5 ــه دشـ ــشار علیـ ــال فـ ــز اعمـ ــکال غیرقهرآمیـ ــر اشـ ــصادي و دیگـ ــاي اقتـ ــشتیبانی از تحریمهـ   . پـ
  . برانگیختن اختالف بین مقامات نظامی و سیاسی دشمن-6
  . تضعیف اعتماد به نفس در رهبران دشمن و ایجاد تردید آنها نسبت به اهداف جنگی-7
نظامیان دشمن از طریق نمایان کردن ضعفهایی کـه در روحیـه و کـارآیی     کاهش روحیه و کارآیی سربازان و غیر     -8

  .نظامیان وجود دارد
هایی که ملت دشمن به دلیل مسائل مذهبی، قومی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و غیره نسبت به   تقویت نارضایتی-9

  .کنند دولت یا دیگران احساس می
  .ور مختلل کردن سیستمهاي کنترلی یا ارتباطی کش-10
   کسب پشتیبانی فکري یا عملی کشورهاي بیطرف-11
  .تر نشان دادن تر، و رهبران دشمن را ضعیف  رهبران خودي را قوي-12
  . ایجاد امید در عناصر مقاومت فعال در سرزمین دشمن و پشتیبانی روحی از آنها-13
  . کمک به ایجاد نخبگان مخالف حکومت-14
  .اطق تازه آزاد شده کسب پشتیبانی در میان مردم من-15
  . تقویت یا تکمیل عملیات تبلیغاتی تاکتیکی-16
  روانی تاکتیکی عملیات) ب

  .گردد این عملیات در منطقه جلویی نبرد و در پشتیبانی از عملیات نظامی تاکتیکی، طراحی و اجرا می
  : مقاصد آن عبارتند از

  . کاهش روحیه و کارآیی رزمی دشمن-1
  .اي سنگین از جمله بمبها افزایش تأثیر سالحه-2



  . آشفته کردن و سردرگم کردن دشمن-3
  .هاي دعوت به تسلیم  تسهیل اشغال شهرهاي دشمن، با ارسال اولتیماتوم و اعالمیه-4
پذیریهاي محلی  روانی استراتژیک، با فراهم کردن شناخت به موقع و تفصیلی در مورد آسیب    پشتیبانی از عملیات   -5

  . بکارگیري در الگوي استراتژیک را داردکه احتماالً قابلیت
  کنند  دادن اطالعات و راهنمائیهاي الزم به عناصر دوست که در منطقه رزمی دشمن عمل می-6
  . پشتیبانی خاص و مستقیم از فرماندهان تاکتیکی با دادن یادداشتهاي کوتاه-7
  .ن ایجاد تصویري مطلوب از سربازان و فرماندهان خودي در ذهن مخاطبا-8

  روانی عبارتند از بندي عملیات نوع دیگري از تقسیم

  روانی پنهان  عملیات-1 
  روانی آشکار  عملیات-2 

تبلیغاتی که هویت منبع آن معلوم      (روانی آشکار معموالً با استفاه از تبلیغات سفید         روانی آشکارعملیات   عملیات) الف
آینـد، از   بـه اجـرا در مـی   ) مانند رادیو آمریکـا (وین رسمیروانی که با عنا اغلب موارد عملیات  . شود  انجام می ) است

  . هستند مصادیق این نوع عملیات
ایـن عملیـات بـه      . شـود   عملیات روانی پنهان عملیاتی است که منبع انتشار آن فـاش نمـی             روانی پنهان   عملیات) ب

 آن دولت بتوانـد هرگونـه   شود که دولت مسئول آن معلوم نباشد و یا اگر هم کشف شد،     اي طراحی و اجرا می      گونه
  .دخالتی را انکار کند

  .آید روانی پنهان، معموالً به وسیله تبلیغات سیاه و خاکستري به اجرا درمی  عملیات
کنـد کـه از داخـل     این تبلیغـات وانمـود مـی   . شود تبلیغاتی است که به منبع غیرواقعی نسبت داده می       : تبلیغات سیاه 

شود و البته گاهی نیز واقعاً همنیطـور      و یا نزدیکیهاي آن پخش می     ) ل دشمن یا سرزمین تحت اشغا   ( سرزمین دشمن 
که توسط عناصر برانداز ( هاي زیرزمینی شود، هدایت عملیات هنگامی که به ظاهر از سرزمین دشمن پخش می. است

تی غیرقـانونی و  از نظر دشمن، این تبلیغات، اقداما. سازد  را امکان پذیر می   ) شود  موجود در صفوف دشمن انجام می     
این نوع عملیات، مستلزم مهارت بسار، مخزنی بزرگ از اطالعات، و توانـایی کـارکردن بـا    . مستوجب عقوبت است  

تـوان در   از این تبلیغات بـه بهتـرین وجهـی مـی    . تبلیغات سیاه، به شدت بر اطالعات متکی است     . اسم جعلی است  
اصد مورد پیگیري در این نوع تبلیغات معموالً فراتر از سطوح    معذالک، هر چند مق   . عملیات استراتژیک استفاده کرد   

شود چون فرض بر ایـن اسـت کـه     روانی تاکتیکی نیز استفاده می      وضعیتهاي تاکتیکی است، با این حال، در عملیات       
بـه  . ارزد  تبلیغات سیاه، در این گونه عملیات، آنقدر ارزش حیاتی دارد که به کارگیري آن به ریسک نهفته در آن می                   

منظور دستیابی به حداکثر تأثیر و اجتناب از خطر از بین رفتن انسجام در تالشهاي آشکار، باید عملیات روانی پنهان     
  .روانی آشکار جدا نگهداشت و پرسنل درگیر در یک نوع عملیات را در عملیات نوع دیگر وارد نکرد را از عملیات

  



  :مزایا و قابلیتهاي تبلیغات سیاه عبارتند از
توان از داخل سرزمین دشـمن منتـشر شـده و پیامهـاي تبلیغـاتی             تبلیغات سیاه، با عمل کردن تحت پوشش، می        -1

 از آنجـا کـه ایـن تبلیغـات، از منبـع      -2.خودي را که براي مخاطبان خاص به دقت تنظیم شده است، ارسال نمایـد          
ر مخالف و غیر وفادار در میان صفوفش وجـود  توان با القاي این نکته به دشمن که عناص شود، می ناشناس منتشر می 

  .دارد، روحیه را تضعیف کند
تواند وانمود کند که جزئی  اي مناسب، این تبلیغات می      با بکارگیري ماهرانه اصطالحات، عبارات و تمهاي رسانه        -3

این خواهد شد که تواند در تبلیغات دشمن، تناقض ایجاد کند، نتیجه  از تبلیغات خود دشمن است و بدین ترتیب می
  .دهد تبلیغات سفید دشمن، تا اندازه زیادي تأثیر خود را از دست می

تواند اقدام مؤثري    از آنجا که این تبلیغات، ماهیتی پنهان دارد و تشخیص آن مشکل است، ضد تبلیغ دشمن نمی                 -4
  .علیه آن انجام دهد

  :محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه عبارتند از
براي اجتناب از افشا شدن ماهیت واقعی و از دست دادن اعتبار، نیازمنـد مراقبـت و حفاظـت             تبلیغات سیاه    -1

  .فوق العاده است
 .هماهنگ کردن آن با فعالیتهاي آشکار، امري دشوار است -2

 .تواند از کانالهاي عادي ارتباطی استفاده کند  تبلیغات سیاه، بندرت می -3

 .ده آن غیرمتمرکز هستندکنترل آن کاري مشکل است چون عوامل عمل کنن -4

 .کند پذیري تبلیغات سیاه را محدود می الزامات امنیتی سخت آن، انعطاف -5

 .کند، بیشتر در معرض کشف و انهدام قراردارد تبلیغات سیاه، زمانی که از داخل سرزمین دشمن عمل می -6

 :هاي تبلیغات سیاه عبارتند از نمونه

   ایجاد شایعه-1
   پخش تصاویر مستهجن-2
  گویی، تمسخر و جوك یجاد فرهنگی بزله ا-3
   شعار-4
   جعل اسناد و اوراق بهادار-5
  نامه  جوسازي از طریق نامه، شب-6
   بلندگوي دشمن شدن-7
منبع انتشار، هـیچ هـویتی بـراي خـود          (شود  هویتی منتشر می    تبلیغاتی است که از منبعی بی     : تبلیغات خاکستري  

  ).کند مشخص نمی
  



  :است از قابلیتهاي آن عبارت 
 خـوردن،  "تبلیغـات دشـمن   "تواند با پرهیز از برچـسب        اگر تبلیغات خاکستري، ماهرانه بکار گرفته شود می        -1

  .مقبولیت کسب کند
  .تواند بدون تأثیر مخرب بر حیثیت منتشر کننده، از تمهاي احساسی استفاده کند  می-2
پـذیریهاي مـشخص      ي جدیدي که بـر آسـیب      تواند بدون شناخته شدن منبع، از تمها         تبلیغات خاکستري می   -3

محـدودیتهی تبلیغـات خاکـستري عبـارت     .رابازي کند)Ttial balloon(دشمن مبتنی هستند نقش بالون اختیار
  :است از

 این تبلیغات به دلیل آنکه مجبور است هم سرچشمه خود را اسرارآمیز نگهدارد و هم اعتبار خـود را حفـظ                 -1
  .کند، دچار محدودیت است

پذیر بوده  آورد آسیب لیغات خاکستري در برابر تحلیلهاي درازمدتی که دشمن از محتواي نیت آن بعمل می تب -2
بنابراین، در مقایسه با دیگر انواع تبلیغات، در مقابل یک ضد تبلیغ . دهد و بدین طریق، تأثیر خود را از دست می 

  .مؤثر، آسیب پذیرتر است
  :تقسیم بندي نوع سوم عبارتست از

   جنگ روانی-1 
   اقدامات روانی-2 

عبارت است از استفاده طراحـی شـده از   ) psychological Warfare/Psywar(جنگ روانی : جنگ روانی
تبلیغات و سایر اقدامات در زمان جنگ یا وضعیت فوق العاده، به منظور اصلی تأثیرگذاري بر افکار، هیجانـات،         

  .اي که از تحقق اهداف و مقاصد ملی پشتیبانی شود ف به گونهطر نگرشها و رفتار گروههاي دوست، دشمن و بی
عبارت است از آن دسته از اقداماتی که ) psychological actions /psyop(اقدامات روانی: اقدامات روانی

شود و به منظور تأثیرگذاري بر هیجانات،  در زمان صلح یا در مناطق خارج از صحنه نظامی فعال جنگ انجام می
اي کـه زمینـه سـاز تحقـق مقاصـد و              گـردد، بـه گونـه        یا رفتار گروههاي خارجی طراحی و اجـرا مـی          نگرشها

  .هاي دولت باشد مشی خط
  
  
  
  
  
  
  



  راههاي مقابله با عملیات روانی
کند کـه پیـشرفت در دانـش     گسترش نفوذ روشهاي عملیات روانی توجه مردم و مسئوالن را به این نکته جلب می            

افزایش میزان دستکاري حسابگرانه و کنترل مردم کـشورهاي جهـان بـه وسـیله کـشورهاي                 عملیات روانی موجب    
. گیرنـد   پاسخ معمول به چنین سؤالهایی آن است که همه رفتارها سرانجام تحت کنترل قرار مـی               . شود  استعماري می 

ـ . تواند کنترلهایی را تحمیل کند که قبالً وجود نداشته است    بنابراین نفوذ اجتماعی می    ن نـوع نیـست کـه مـردم و     ای
گیـري از کـاربرد    در سطح اجتماعی، بدگمانیها متوجه توزیـع نیـروي اجتمـاعی بـراي پـیش          . مسئوالن نگران باشند  

استعماري روشهاي عملیات روانی، معموالً بر نفوذ به عنوان بهتـرین دفـاع در برابـر ایـن گونـه دسـتکارها توصـیه              
شـوند، در برابـر تالشـهاي نفـوذ،        مورد چگونگی کنترل رفتار آگـاه مـی        رسد زمانی که مردم در      به نظر می  . شود  می

 با وجود این، آگاهی به تنهایی یک توان تقابلی ضعیف اسـت . سازند تر می لذا دستکاري را مشکل. مقاومت ورزیده

یـق ادعـاي   و مبلغین براي تـأثیر بـر رفتارشـان از طر   ) اي جهانی هاي رسانه  شبکه(اغلب مردم از تالشهاي اغواگران      
ان امریکـا دقـت     .ان. به موضوع تحریف سخنان ریاست محترم جمهوري به وسیله شبکه تلویزیونی سـی             -غلوآمیز  
سازي شده، آزمایشهاي دروغ که نشانگر بررسـی تولیـدات آنهاسـت، تـداعی پـی در پـی           شهادتهاي مدل  -فرمایید  

چنین دانـشی مـردم را در برابـر تبلیغـات و     . اهندشود، آگ   رویدادها و الغاء دروغین منافعی که نصیب شنوندگان می        
سازدخیلی پیش از آنکه عملیات روانی به عنوان یک علم به وجود آید و به تدوین اصـول و       تأثیرات آن مصون نمی   

برداري و استعمار ریشه در کشورهاي جهان سوم پیدا کرده بود؛ بنابراین مردم این  شیوههاي تغییر رفتار بپردازد، بهره
. شد نظـر خـوبی نـسبت بـه آن نداشـتند      رها به خاطر سوء استفادههایی که از این مهم توسط استعمارگران می       کشو

تالشهاي پیچیده در برابر نفوذ این کشورها به هیچ وجه تنفرزایی دستاوردهایی را که از لحـاظ شخـصی نـامطلوب                   
هاي قدرتمند هیچ کشوري قادر  ا ظهور رسانهامروزه به منظور روابط دوجانبه و چندجانبه و ب. دهد است، کاهش نمی

قدرتی در نیل بـه آنچـه را در نظـر دارد،     به دستکاري دیگر کشور به میل خود نیست و هر کسی نوعی احساس بی             
بـراي نمونـه مـسئوالن    . این ماجرا در همه سطوح روابط داخل یک کشور و خارج آن حـاکم اسـت            . کند  تجربه می 

کننـد در انجـام آنچـه     دهند که به خواست خود عمل کنند، در حالی که مردم احساس می            توانند به مردم اجازه       نمی
کنند که  در زندگی روز مره اعضاي جامعه احساس می  . رو هستند   خواهند با محدودیتهایی از سوي مسئوالن روبه        می

 براي تغییر اعمال دیگـران  گذارند، ولی خود فاقد قدرت کافی  دیگر افراد به طور ناروا بر عالیق شخصی آنها اثر می          
تواند ما را در مقابل عملیات روانی دشمنان مصون سازداگر حمایت در              پس حفاظت شخصی به تنهایی نمی     . هستند

پروایی و فشارهاي قهرآمیز قرار  هاي فردي متکی باشد، مردم مدام در معرض بی برابر قدرتهاي بزرگ تنها به حفاظت
یگانگی افراد . ریزند تا کنترل رفتار آدمی را محدود سازند مجازاتهاي قانونی را پی میاز این رو، آنها . خواهند گرفت

فهمنـد و عمـل متقابـل را از           شود که قیدهایی بر ابزار نامناسب مـی         تا حدي توسط حفاظتهاي اجتماعی تضمین می      
ونی، دستگاههاي تنظیمی در هاي قان این مهم از طریق سیستم. دهند طریق توازن بخشی به عالیق و منابع پرورش می      

یابـد و   روشهاي انتخابی و با ایجاد مکانیسمهاي رسمی براي اعمال تأثیر دوجانبه بر کارهـاي سـازمانی، تحقـق مـی          



اي هـستند از   آید، بلکه آنها وسیله مکانیسمهاي نهادي دوجانبه، قشرهاي حفاظتی در برابر کنترل دلخواه به شمار می           
آشنایی افراد با فنون عملیات روانی به معنی مجوزي براي تحمیل و اعمال آن  .ط زندگیبراي تغییر مؤسسات و شرای

. ضرورتاً به معنی افـزایش سـطح کنتـرل اجتمـاعی نیـست         دانش بهبود یافته در مورد نحوه تأثیر رفتار       . فنون نیست 
اي بـراي تـأثیر دو    یندهاي و در نتیجه موجب خلق فرصتهاي فزا سالهاي اخیر شاهد افزایش و گسترش قدرت رسانه 

عدالتی کشورهاي غربی  بخشد با بی   ها به کشورهاي جهان سوم توان می        این جریان گسترش رسانه   . جانبه بوده است  
المللی اثر بگذارند، با تجاوز به حقوق خـود، مبـارزه نماینـد و         کلنجار بروند، بر تغییرات در کارهاي سازمانهاي بین       

المللی گسترش دهند که تا بـه حـال          هاي سیاسی بین    المللی را به آن دسته از زمینه        بینفرآیندهاي قانونی سازمانهاي    
یابنـد، فـی    این واقعیت که کشورهاي زیادي نیروي اداره و کنترل می . اند  جانبه قدرتهاي بزرگ بوده     تحت کنترل یک  

 هـستند کـه سـازمانهاي       نفسه به معناي تضمین یک جهان عادالنه نیست در تحلیل نهـایی، اهـدافی حـائز اهمیـت                 
همانطور . ما باید بدانیم که در نهایت قدرت کشورهاي بزرگ توزیع پذیر است         . المللی در خدمت آنها قرار دارد       بین

دهـی مکـانیکی در مناسـباتهاي سیاسـی       هاي تأثیر عملیات روانی، ضرورتاً موجب پاسـخ         که دانش و اطالع از شیوه     
کننـد و   دهند و آن را مدل کرده، تفـسیر مـی       یري خود، آنچه را ارزش می     گ  کشورهاي غربی به رغم جهت    . شود  نمی

شناسی بـه تـصویر در    گر جهانی و یا جوامع غربی بر اساس اصول رفتاري روان       هاي سلطه   سیستم. نمایند  تقویت می 
. داي از منش و زنـدگی ممکـن اسـت بـر همـه دنیـا تحمیـل شـو         آیند، مروج این نگرانی هستند که حالت ویژه      می

انـد،   از آنجا که هنجارهاي کشورها بـسیار متفـاوت       . کنند  کشورهاي غربی شیوههایی خاصی از زندگی را تجویز می        
گیري ارزشی کل طرح مـنعکس اسـت، زیـر سـؤال      اغلب کشورها ارزشهایی را که در تجویزهاي غربی یا در جهت     

سازي زنـدگی در درون   اي به همگن وجه عالقه   چاند، به هی    هاي راهنما را پذیرفته     حتی کشورهایی که ارزش   . برند  می
نگرانی مردم کشورهاي جهـان از آن جهـت اسـت کـه ابـزار نفـوذ در دسـتهاي                  . یک آرایۀ سیاسی واحد را ندارند     

طلبی، یا استبداد  قرار دارد که از این ابزار براي اداره افکار عمومی در راستاي قدرت – غرب – کشورهاي ناشایستی
انـداز   شود، به یـک چـشم   سازي توسط غرب مطرح می لذا آنچه به عنوان یک فرآیند جهانی. برند میجهانی استفاده   

   .شود هولناك تبدیل می
. پایان پژوهشهاي عملیات روانی بر تأثیرات حفاظتهاي شخصی و اجتماعی تأکید دارد و این تأکید قابل فهم است     در

اند که حتی تحت شـرایطی کـه خـود بازداریهـاي      اند، معلوم کرده مطالعاتی که این فرایند را مورد پژوهش قرار داده        
. اند، براي افراد مشکل است نسبت به واکشنهاي درست در مقابل حمالت روانـی مقاومـت نماینـد              شخصی ضعیف 

بنابراین این مقابله با عملیات روانی دشمن هم به حفاظت شخصی و حفاظتهاي اجتماعی نیاز است تا از طریـق آن                 
ساز دشمن قرار نگیرد، تغییر ساختار شخـصیتی، اصـول اخالقـی،              اي درونی شده در معرض عملیات گسسته      کنترله

  .گیرد سیاسی و اعتقادي از طریق این مکانیسمها مورد حفاظت و صیانت قرار می
  
  



  کالبد شکافی سیستم عملیات روانی آمریکا
  : در دنیا، تنها دو قدرت وجود دارد

  ذهن  -2 شمشیر -1
 )ناپلئون بناپارت.(شود ذهن می مغلوب ) یعنی شمشیر(ارزه طوالنی اغلب یکی از آن دو در یک مب

 تـدریج جـاي خـود را در میـان           ، به   عملیات روانی به عنوان یکی از ابزارهاي مؤثر در پیروزي با شکست در جنگ             
روانـی، از    عملیـات   هـا، بحـث   امـروز در جنـگ  . کند هاي دفاعی و نظامی کشورها باز می نیروهاي مسلح و سیاست  

جنگ روانی خود را علیـه رژیـم    ، )1990( از هنگام حمله عراق به کویت  آمریکا  اگرچه   .ترین موضوعات است    مهم
، آن را به نقطه اوج خود رسانید؛ به ویژه در دو مـاه پایـانی سـال          2002عراق شروع کرد، اما در شش ماه دوم سال          

روانی آمریکا، روزانـــه هزاران واژه، تـصویر و گـزارش علیـه     تی و عملـیات ، دستگاه تبلیغا2003 و ماه اول    2002
  .عراق منتشر کرد

آمریکا طـی  . فرد در بسیج افکار عمومی آمریکا بود       اي منحصربه    آمریکا علیه عراق، نمونه    2003 مارس   19عملیات   
 درصد در سه 47ر عمومی خویش را از چند ماه تبلیغات و جنگ روانی مستمر خود، توانسته بود میزان موافقت افکا

طی سه ماه منتهی به آغاز عملیاتی که آمریکاییـان و  .  درصد در روز آغاز حمله برساند71 مارس، به    19ماه پیش از    
پـست    سی،واشـنگتن .بـی .هـاي ان    هانام نهاده بودنـد، رسـانه       متحدان انگلیسی آنها، آن را عملیات براي آزادي عراقی        

تودي، نیوزویک و گالوپ به صورت مستمر به سنجش افکار عمومی آمریکا پرداختند و نتایج   .يا.اس.ان، یو .ان.،سی
افزاري،  گذاشتنداستفاده از قدرت نرم می) وزارت دفاع آمریکا (برداري تبلیغاتی در اختیار نتاگون        حاصل را براي بهره   

ي است که فرضاً اگر مـردم عـراق از ورود      ا  ها، ایجاد شرایط به گونه      گونه عملیات   گام اول است و هدف تمامی این      
طرف  به شکل ناظري بی) به ویژه نظامیان(آمریکا حمایت نکردند و به استقبال آنها نرفتند، حداقل مقاومت نکنند و         

افزاري پیش از شروع جنگ سلطه بـوددر جنـگ            هاي نبرد قدرت نرم     این وضعیت، از بزرگترین موفقیت    . عمل کنند 
هاي  در هر یک از صحنه: گوید هاي آمریکایی که طراح عملیات جنگی است، به صراحت می رالسلطه نیز یکی از ژن

همین نکته، یکـی از مـوارد مـورد    . جنگ اخیر عراق و جنگ علیه تروریسم، عملیات روانی، نقش بسیار مهمی دارد 
     .توجه رهبران ارشد نظامی ایاالت متحده بود؛ یعنی پیروزي بر اذهان

توانـایی  : گویـد   مدیر مرکز جاسوسی و عملیاتی اطالعاتی در ستاد عملیات ویـژه ایـاالت متحـده، مـی                جیمز پارکر   
در همین راستا، از . واشنگتن جهت فتح قلوب و اذهان، فضاي بسیار مناسبی براي پیشبرد عملیات نظامی فراهم کرد            

هاي ساده و معمولی عـراق، اسـتفاده     آنتنها در سطح وسیع براي انتشار امواج رادیویی و تلویزیونی بر روي      ماهواره
اگر بخواهیم از اهداف استراتژیک بحث کنیم، فتح قلوب، مقدمه موفقیت استراتژي نظامی اسـت، چراکـه هـر                    . شد

فتح دل : این هدف عبارت است از. کلمه و تصویر به ابزاري براي رسیدن به یک هدف استراتژیک تبدیل شده است 
هـادر   نگ در عراق، نبردتبلیغاتی، همان قدر اهمیت دارد که تالش بـراي فـتح سـرزمین               در بحبوحه ج  . و روح مردم  
عملیات روانی و نبرد تبلیغاتی از سوي نیروهاي ائتالف در دو سطح عمده اجرا شد             ) 2003 مارس   20(جنگ عراق   



این نتایج بر دو   داشت که به عنوان راهگشاي استراتژي نظامی آنها، عمل کرد و نتایج مطلوب را براي آمریکا در پی          
  شود بخش تقسیم می

  ـ نبرد تبلیغاتی1
براي پشتوانه سـاختن  ) اعراب ( هدف از این نبرد، توجیه و اغناي افکار عمومی جهانی و منطقه    المللی   در سطح بین  

سیاسـی  در این سطح از تبلیغات، ایاالت متحده با توسل بـه ادبیـات           . حمایت سایر کشورها از نیروهاي ائتالف بود      
الدن و نیروهاي  رایج جهانی در زمینه مبارزه علیه تروریسم، خلع سالح کشتار جمعی عراق، ارتباط رژیم بعث با بن            

المللـی و   هاي شوراي امنیت از سوي رژیم عراق، حمایت رژیم صدام از تروریسم بین        القاعده ، نقص مکرر قطعنامه    
 حاکم، درصدد برآمد که به توجیـه افکـار عمـومی مخـالف        سرکوب اقوام و نیروهاي مختلف عراقی از سوي رژیم        

هایـشان، حمایـت کـشورهاي     جنگ در کشورهاي مختلف بپردازد تا ضمن کاستن از فشار مخالفان جنگ بر دولـت         
سخنان پـاول در شـوراي امنیـت بـه     . مختلف را در حمله به عراق، جلب کند و بر مشروعیت حمله نظامی، بیفزاید      

ثر سازمان ملل، در این راستا، قابل ارزیابی و تأییدي بر این ادعاست که خواست جامعه جهانی عنوان رکن مهم و مؤ
عملکرد و رفتار مقامات عراق نشان داده است که این کشور، تمـایلی  . از عراق، عمل به قطعنامه و خلع سالح است     

ه و براي نیروهاي القاعده، امکانات آموزش الدن دیدار داشت به خلع سالح ندارد و نمایندگان عراق در افغانستان با بن
                  .اند فراهم کرده

صدام، مدت سی سال از حربه ایجاد وحـشت  . طلبی و دشمنی با آمریکا، عامل پیوند عراق و القاعده شده است           جاه
در جنـگ عـراق،   . نـد تواند خطري را که بقاي صدام براي مردم آمریکا دارد، قبول ک   آمریکا نمی . استفاده کرده است  

     .ترین پیروزي آمریکاییان این بود که پیش از شروع جنگ، همه دنیا را به پیروزي خود در آن متقاعد کردند بزرگ

   عراق، ایاالت متحده با دو طیف از مخاطبان عملیات روانی ـ تبلیغات روبرو بود؛ در سطح -2

   نظامیان عراقی) الف
           غیرنظامیان عراقی) ب

هـاي مزبـور، بـا توجـه بـه جایگـاه، شـرایط و         نحوه عملیات روانی و تبلیغاتی ایاالت متحده براي هریک از طیـف     
نظامیان مجبور به اطاعت از رژیم بودند و غیرنظامیان از رژیـم  . شد هاي هرکدام، به شکلی متفاوت، ارائه می      خواسته

  بعث نفرت داشتند
ح نظامیان عراقیچنانچه به شرایط اجتماعی ـ سیاسی جامعه عراق، پیش از عملیات روانی ایاالت متحده در سط) الف

اي کـه   در جامعه. شود سقوط صدام دقت کنیم، درك و فهم موفقیت عملیات روانی ایاالت متحده، برایمان آسان می           
 کند، زمینه ترین وضع مخالفان را سرکوب     فردي مدت سی سال، زمام تمامی امور را به دست داشته باشد و با فجیع              

به همین منظور، در طراحی استراتژي نظامی براي جنگ علیه عـراق،  . براي اجراي عملیات روانی به شدت مهیاست    
متقاعد کردن و خلع سالح روانی نیروهاي مسلح بغداد را مطرح کردند کـه بـر              مقامات ارشد نظامی ایاالت متحده،      

هاي عملیات روانی ایاالت متحده به نیروهاي عراقی، ایـن            پیاماز جمله     .اساس آن، هیچ نظامی آسیب نخواهد دید      



هاي کشتارجمعی به آنها اجـازه   بود که در صورت حمله نکردن به نیروهاي آمریکایی و پرهیز از به کارگیري سالح              
ن از طریق ها اعالمیه در سراسر کشور و همچنی       ها از طریق میلیون     این پیام . داده خواهد شد که آزاد و در امان باشند        

پیش از آغاز جنگ، نیز مقامات ایاالت متحده به اجراي عملیـات روانـی              . شد  امواج رادیویی و تلویزیونی پخش می     
از جمله عملیات روانی زیر علیه نظامیان به اجرا درآمد؛ تهدید محاکمه نظامیان پس . پرداختند علیه نظامیان عراقی می

   ....امیانی که دست از مقاومت بردارند واز جنگ به عنوان جنایتکار جنگی، عفو نظ

سوژه این نبرد، اذهان و قلوب مردم عراق بود، عملیات روانـی              :اجراي عملیات روانی علیه غیرنظامیان عراق     ) ب 
.  داشـت  آمیزي را در پی بخش و موفقیت آمریکا در رویارویی با مردم عراق، به دلیل ماهیت این رژیم، نتایج رضایت            

ي پذیرش این عملیات از سوي مردم عراق به دلیل مهیا بودن زمینه پذیرش، موجب شد که دولت ایاالت استعداد باال
   . میلیون دالر براي تحقیق و توسعه ارتقاي عملیات روانی، صرف کند24متحده، 

ا بـا  آمریکاییـان، عـراق ر  . توان گفت که عملیات روانی آمریکا، پیش از شروع جنـگ، آغـاز شـده بـود                 در واقع می  
هـاي عـراق، بمبـاران     هاي الکترونیک بـه آدرس  هاي رادیویی به زبان عربی و ارسال پیام   هاي تبلیغاتی، برنامه    اعالمیه
در برخـی از ایـن   . ، آمریکا، هشتاد میلیون نسخه اعالمیه تبلیغاتی در عراق توزیع کرد    2003در جریان جنگ    . کردند

کند در حالی که مردم کشورش، از آب و غـذا   در ناز و نعمت زندگی میتوان تصویر صدام را دید که  ها، می   اعالمیه
توان در اخبار مربوط به جنگ دید که جریان جنگ به آن دامـن       از سوي دیگر، عملیات روانی را می      . محروم هستند 

مردم، ایـن  که  ها، واقعی بودن اخبار جنگ، اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، این از نظر استراتژیست . زده است 
کس قادر بـه   شود و در بحبوحه جنگ، هیچ کدام از طرفین تضمین نمی اخبار را باور کنند، چرا که صحت اخبار هیچ    

کند و از آن  تشخیص صحت اخبار منتشر شده نیست؛ بنابراین، هر طرف نبرد در انتشار اخبار به نفع خود تالش می      
  گیرد  خود بهره میبراي تضعیف روحیه مردم و نظامیان طرف درگیر با

  :در مورد جنگ عراق، نبرد تبلیغاتی در سه جبهه جریان پیدا کرد
 مارس 20دم  به محض شروع درگیري در سپیده :اولین جبهه عملیات روانی بر سر سرنوشت صدام حسین بود) الف

ثبات کنند، البته این  بیها، رژیم این کشور را  ، آمریکاییان تالش کردند با ایجاد شک و تردید در صفوف عراقی2003
عملیات روانی وقتی با عملیات موسـوم بـه شـوك و وحـشت همـراه شـد، بـر عمـق اثربخـشی عملیـات روانـی                             

کم زخمـی شـده    مقامات انگلیسی پس از اولین سري حمالت اعالم کردند که دیکتاتور عراق، کشته یا دست   .افزود
فایـده اسـت،      مطلب به نیروهاي ارتش عراق که مقاومت، بی       القاي این   : هدف از اعالم این خبر، آشکار است      . است

در کشوري همچون عراق که ارتش و گـارد جمهـوري، تحـت نفـود صـدام      . زیرا رژیم صدام در حال سقوط است 
  .بخش است است، چنین جنگ روانی، نتیجه

ها آغاز کردند، آنان  یاین جنگ را ابتدا آمریکای: جبهه دوم عملیات روانی، مربوط به وضعیت اسراي جنگ است) ب
هـا ـ کـه اسـراي      ها عراقی را در حال تسلیم شدن به نمایش گذاشتند که البته با ضدحمله تبلیغاتی عراقی تصاویر ده

  .رو شدند داد ـ روبه آمریکایی را با دست و پاي لرزان نشان می



ـ     ) پ ود؛ نیروهـاي ائـتالف آمریکـا و    جبهه سوم عملیات روانی، اعالم غیرواقعی آمار تلفات جنـگ و قربانیـان آن ب
کـه البتـه تلفـات    (القاي این تصور بودند که این جنـگ، کمتـرین آمـار تلفـات غیرنظـامی را دارد       انگلستان، در پی   

تواند بهانه تبلیغات دو طرف  در این میان، هر چیزي می    ) غیرنظامیان پس از پایان جنگ به شدت افزایش یافته است         
ي ائتالف، براي متقاعد کردن مردم عراق، سعی کردند با استفاده از ادبیـات سیاسـی رایـج     آمریکاییان و نیروها  . شود

آزادي، حقوق بشر، دموکراسی و مبارزه با         . پذیر کنند   جهانی، پذیرش نیروهاي ائتالف را از سوي مردم عراق، امکان         
نه در خاك عراق را داشتند، چراکه کردن مخالفان حضور نظامی بیگا    تروریسم، هرکدام به تنهایی قابلیت خلع سالح        

محـسوب  ... با استناد به این ادبیات شایع، مخالفـان حـضور آمریکاییـان در عـراق، مخـالف آزادي و دموکراسـی و               
  .توانند با آنها برخورد کنند شوند و نیروهاي ائتالف می می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي عملیات روانی  تاکتیک 
  

 هاي عملیات روانی در جنگ نرم تاکتیک

  Spinning The Message تاکتیک ماساژ پیام
ها و اطالعات و دانشی که هر روز از کارخانه کار فکري دولت به  انواع بیشماري از فریب و خودفریبی در انبوه داده 

تاکتیک حذف، تاکتیـک کلـی بـافی، تاکتیـک     . یابد، دیده شده است که به ماساژ پیام معروف است       بیرون جریان می  
 .آیند هاي ماساژ پیام به شمار می چکانی، تاکتیک موجی و تاکتیک تبخیر از جمله تاکتیک بندي، تاکتیک قطره زمان

 Generality Tactic  کلی بافی تاکتیک

 آن جزئیاتی که ممکن است مخالفت اداري یا سیاسی را برانگیزد را با لعابی از بافی تاکتیکی است که در تاکتیک کلی
شود بدون توجه به مسایل اصـلی و عمیـق در خبـر و            در پخش این تاکتیک سعی می     . پوشانند  مطالب غیرواقعی می  

اخ و بـرگ آن  شود به حواشی آن پرداخته شده، به خبر لعاب بزنند و ش یابی به موضوعی که منعکس می      بدون ریشه 
ایـن تاکتیـک   . و توجه وي را کمتر معطوف به عمق مطالـب نماینـد   . را اضافه کنند و خواننده را در سطح نگه دارد         

گیرد، که  هاي وزارت امور خارجه و یا دستگاه دیپلماسی خارجی کشورها مورد استفاده قرار می بیشتر در پخش بیانیه
 .ه شده استسازي مغزي استفاد حس ها از شیوه بی در آن

 Timing Tactic بندي تاکتیک زمان

باشد، به نحوي که دیگر  بندي مثال زد، تأخیر در پخش خبر می توان براي تاکتیک زمان ترین مصداقی را که می مرسوم
ق این شیوه در بسیاري از موارد التهاب و اشتیاق مخاطبین را براي شنیدن خبر از منابع موث. گیر نتواند کاري بکند پیام

 .کند مهیا نموده و در بخشی دیگر زمینه پخش شایعات را نیز فراهم می

 Omission Tactic تاکتیک حذف

گردد  هاي مهمی از خبر به دالیلی که از پیش طراحی شده و به شکلی هدفمند حذف می براساس این تاکتیک قسمت
داند که با پخش قسمت  می) رسانه(ننده خبر ک در این تاکتیک پخش. تا زمینه را براي پخش تاکتیک شایعه مهیا نماید

شود که این سؤاالت چنانچه پاسـخ گفتـه نـشود، زمینـه پخـش       ناقصی از خبر سواالتی، در ذهن مخاطبان ایجاد می    
 .کند شایعات را فراهم می

 Dribble Tactic چکانی تاکتیک قطره

هـاي   بندي شده و در زمـان  این تاکتیک دستهها، اطالعات و دانش به جاي آنکه در سندي واحد نوشته شود در           داده
گردد تا هم مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پیدا کند و هـم نـسبت بـه آن       گوناگون و به مقدار بسیار کم ارائه می       

شـود و از   در این شیوه الگوي رخـدادها تجزیـه مـی   . اعتیاد پیدا کند و منتظر پخش اخبار از مجراي مورد نظر گردد 
 .ماند فی میدیدگیرنده مخ



  Lie Tactic Big تاکتیک دروغ بزرگ یا استفاده از دروغ محض

ها دارد و عمدتاً براي مرعوب کردن  باشد، اما هنوز هم مورد استفاده فراوانی در رسانه این تاکتیک قدیمی و سنتی می
را کـه بـه هـیچ وجـه     یعنـی پیـامی   . گیرد حریف و یا حتی براي مرعوب کردن افکار عمومی مورد استفاده قرار می            

 اي که از این  ترین مورد استفاده معروف. کنند واقعیت ندارد، بیان می
 
 
 

  تاکتیک هاي عملیات روانی در جنگ نرم
 هاي مقابله با آن کدام است؟ جنگ نرم چیست و راه

 اي عملیات روانی در جنگ نرمه تاکتیک

 Censorship سانسور

ها، به منظور شکل دادن عقاید و اعمال دیگران،  سانسور عبارت است از حذف عمدي موادي از جریان عبور آگاهی          
هـاي   اش، رسیدگی و آزمایش پیام ترین معنی سانسور در ساده. تواند به دو شکل صورت پذیرد این حذف عمدي می 

این شـکل سانـسور،   . وسط اولیاي امور به جهت بازداشت موادي است که از نظر آنان نامطلوب است           کثیراالنتشار ت 
ها،  تواند شامل حذف واژه    همان ایجاد مانع قبلی با عملی جهت جلوگیري از انتشار مواد نامطلوب است که مثالً می               

 .عبارات یا جمالتی خاص، توسط سانسورگر باشد

 اخبار کنترل شده

در اخبار کنترل شده، توزیـع اطالعـات بـه    .  از سانسور نیز که اخبار کنترل شده نام گرفته، وجود دارد          شکل خفیفی 
ها، غالـب اوقـات در        ساالري  ها، اصناف و دیگر دیوان      دولت. کننده باشد   طریقی است که حافظ حداکثر منافع توزیع      

 .شوند کنترل اخبار مقصر قلمداد می

 سانسور برون قانونی

توانـد    چنین سانـسوري مـی    . ون قانونی سانسوري است که خارج از کنترل قانونی یا قدرت قانونی باشد            سانسور بر 
کنـد چـرا کـه احـساس          اي را از دست نوشته خود حذف می         مثل وقتی که سردبیري، عبارت یاواژه     . داوطلبانه باشد 

ند، بدین علت کـه بـه نظـر او قبـیح و     ک کند از ذوق سلیم به دور است یا کتابداري که کتابی را از دور خارج می      می
 .آمیز را دوست ندارد آمیز است و وي مطالب قبیح و اهانت اهانت

هـاي   تواند غیرداوطلبانه باشد مانند وقتی که سانسور خـود پاسـخی بـه فـشار     از یک لحاظ سانسور برون قانونی می 
 تلویزیونی ممکـن اسـت انتقـاد از    -اه رادیومثالً یک ایستگ . هاي دیگري از این قبیل است       اقتصادي، سیاسی یا فشار   

هاي واقعی یا احتمالی، از جانب آن مقامات در خصوص تمدیـد مجـوز مـسکوت                  مقامات دولتی را به علت تهدید     
  .گذارد

 



 Disortion تحریف

بر کاري خ هاي مختلف از طریق دست تغییر متن پیام به شیوه هاي پوشش خبري و مطبوعاتی،     ترین شیوه   یکی از رایج  
یک خبر در . تعدیل، شاخ و برگ دادن و جذب: خورد که عبارتند از در مسئله تحریف، سه پدیده به چشم می. است

تـر   تر و از نظر بـازگو کـردن، سـاده    تر از گذشته، قابل فهم حین انتقال از شخصی به شخص دیگر به تدریج کوچک     
هایی که در مورد  شوند، تجربه کم تعدیل می   لی خبر کم  در حین فرآیند انتقال متوالی بسیاري از جزییات اص        . شود  می

دهد که بسیاري از جزییات موجود در ابتداي زنجیـره انتقـال بـه شـدت حـذف       تحریف انجام شده است، نشان می  
 .شوند می

در همان زمانی که فرآیند . یابد شود، میزان جزییات، هر چند باکندي، کاهش می هر بار که خبر تحریف شده نقل می   
 .گردد هاي دیگري به خبر اضافه می تعدیل انجام می گیرد، شاخ و برگ

 To Make a supposed Enemy ساختن یک یا چند دشمن فرضی

کار است کـه قـدرت را در اختیـار دارنـد و بـراي بقـا و مانـدگاري در         هاي قدیمی سیاسیون کهنه  این یکی از شیوه   
شـود تـا سـایر     در این شیوه سـعی مـی  . بوعات نیز رخنه کرده استاین شیوه به مط. کنند حکومت از آن استفاده می    

ها و مطبوعات یا سایر سیاستمداران و یا سایر احـزاب را در چـشم مخاطبـان خـود، بـه شـکل یـک دشـمن           رسانه
تواند اقدامات طرف مقابل را محق و معتبر جلـوه دهـد و زمینـه را              همیشه داشتن یک دشمن فرضی می     . دهند  نشان

تواند براي متحد کردن افراد داخل یک کشور نیز مفید  استفاده از این شیوه خود می. وع اقدامی فراهم آوردبراي هر ن
 .واقع شود

 To release a part of truth گویی پاره حقیقت

اي به هم پیوسته و مرتب است که  شود که از نظر منبع، محتواي پیام، مجموعه گاهی حادثه، خبر یا سخنی مطرح می     
هاي رایـج مطبوعـات    این از رویه.  بخشی از آن نقل و بخشی نقل نشود جهت و نتیجه پیام، منحرف خواهد شد اگر

است که معموالً متناسب با جایگاه و جناح سیاسی که به آن متمایل هستند، بخشی از خبـر نقـل و بخـشی را نقـل                     
 . استاین شیوه به خصوص در انتشار نظرات رهبران سیاسی متداول. کنند  نمی

. نگاران یک خبر هنگامی کامل است که عناصر خبري در آن به شکل کلی مطرح شـوند          به طور کلی از دید روزنامه     
 در خبـر بیـان نگـردد، خبـر     – چگونه؟ کجا؟ کی؟ چه کسی؟ چه چیزي؟ چرا؟      -اما چنانچه یکی از عناصر خبري     

درنشریات براي جلـب نمـودن   . گیرد ت میکه در این تاکتیک، حذف یکی از این عناصر به عمد صور        . ناقص است 
 .نمایند نظر خواننده به تیتر خبر، از این تاکتیک استفاده می

 To Test for Confirm محک زدن

براي ارزیابی اوضاع جامعه و طرز تفکر مردم جامعه درباره موضوعی خاص که نسبت به آن حساسیت وجود دارد و 
العمل  شود که عکس هی خاص یا صنفی از اصناف جامعه، خبري منتشر مییا دریافت بازخورد نظر حاکمان و یا گرو

کنند براي دریافت بـازخورد نظـر گروهـی     گیرد عوامل تبلیغاتی سعی می هاي بعدي قرار می به آن، زمینه طرح سوژه 



هاي آینده  تها را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاس العمل آن خاص و یا حتی افراد جامعه، با انتشار یک موضوع عکس
 .خود را نسبت به آن طراحی کنند

گردد و جامعه محدودتري را در نظر  تاکتیک محک زدن به نوعی، تاکتیک بازگشتی هم هست و به افراد خاص بر می
مثالً براي ارزیابی نظر مردم ایران راجع به رابطه با آمریکا،       . گردد  اما بازخورد بیشتر به جامعه و عوام بر می        . گیرد  می
 .تري را در این باره منتشر سازند شود تا پس از محک زدن آن، موضوعات جدي بري منتشر میخ

 To truthPretention instead of trath ادعا به جاي واقعیت

هـاي   هاي مختلف و رسانه     هایی علیه افراد، گروه     هاي خبري براي دستیابی به اهداف مورد نظر خودگاهی ادعا           رسانه
در واقع در این روش، اخبار مخـابره شـده و یـا بـه        . نمایند  د و آنان را مجبور به پاسخگویی می       کنن  رقیب مطرح می  

منبـع  » ادعا«کند و با استفاده از کلماتی نظیر         چاپ رسیده نوعی ادعا به جاي واقعیت را در ذهن مخاطب تداعی می            
ه گردن منبع مـدعی آن انداختـه، ثالثـاً    کند اوالً خبر را از دست ندهد، در ثانی صحت و سقم خبر را ب    خبر سعی می  

باشـد   چنانچه خبر مورد تأیید قرار گرفت، اعتبار پخش آن را نصیب خود کند و در نهایت پیامی را که مدنظرش می     
 .به همراه خبر القا نماید

 اغراق

کننـد مطالـب    مـی هـا سـعی    آن. زننـد  آمیز می گیري از این شیوه دست به پخش مطالب مبالغه    عوامل تبلیغاتی با بهره   
چه وجود دارد جلوه دهند و همچنین قادرند از مطالب بزرگ به شکلی ضـعیف و در             کوچک را بسیار بزرگتر از آن     

 .برداري کند آید، بهره زمان، مکان و جایگاهی که به چشم نمی

 تفرقه

کنـد بـین     تبلیغاتی سـعی مـی  ها عامل هاي عوامل قبلی دانست که با استفاده از آن      شاید بتوان تفرقه را یکی از مؤلفه      
باشد، مطالبی را پخش کند تا  هایی که در اکثریت موارد کاذب هم می جامعه مخاطبان خود با مرزبندي و جناح بندي     

 .ها را کاهش دهد پتانسیل و توان آن

 ترور شخصیت

وان فـردي را تـرور   هایی که نت در زمان. هاي جدید، ترور فیزیکی جاي خود را به ترور شخصیت داده است در شیوه 
کنند از طریق عوامل تبلیغاتی جنگ روانی و بـا   فیزیکی کرد و یا نباید افراد مورد ترور فیزیکی قرار گیرند، سعی می        

بـین کـشیده و بـا     هـاي مطـرح و مـوثر در جنـاح مقابـل را بـه زیـر ذره        استفاده از وسایل ارتباط جمعی، شخصیت     
 .ت نمایدنمایی نقاط ضعف آنان را ترور شخصی بزرگ

 Rumour شایعه

گردد و تکرار آن  شود که از حقیقت موضوع دورند، شایعه آغاز می زمانی که جریان این خبر از بین افرادي شروع می
کنند و در نهایـت شـیوه معینـی بـراي      یابد تا تقریباً بسیاري از مردم آن را باور می      بدون ارائه برهان و دلیل ادامه می      



یابند که حوادث مربوط بـه آن در زنـدگی افـراد از اهمیتـی        شود، شایعات زمانی رواج می      یترویج آن پیش گرفته م    
 .ها مبهم باشند هاي مربوط به آن هاي صریح پخش نشود و یا اینکه خبر ها خبر برخوردار باشند یا در مورد آن

 تاکتیک شایعه

از جمله اولـین عناصـري کـه در    . منتشر نگرددشود که خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق         شایعه در جایی ایجاد می    
داند که شایعه وي  ساز ماهر به خوبی می یک شایعه. باشند، موضوع، مکان و زمان شایعه است بحث شایعه مطرح می

رابطه بین موضوع، . باید موضعی باشد که حساسیت باالي جامعه را در زمان و مکان مناسب به خود اختصاص دهد
 .ید در پخش یک شایعه به خوبی درك و احساس گرددبا زمان و مکان می

تواند باشد، اما ضریب نفوذ آن نیز تحت تأثیر سه عامل            اي از واقعیت می     هر شایعه در برگیرنده بخش قابل مالحظه      
 .سازي تسطیح، همانند سازي، برجسته: تواند افزایش باالیی پیدا کند، که این عوامل عبارتنداز دیگر می

 تسطیح

اي و جنبی یـک موضـوع را از بـین ببـرد و موضـوع شـاخص را           کند عوامل حاشیه    ساز سعی می    یح، شایعه در تسط 
در این جا . دهد تر عامل تسطیح را شکل می      اهمیت  اي شایعه و حذف مطالب کم       حذف مطالب حاشیه  . تر کند   نمایان

 شود ها موضوع شاخص جامعه میکند و یا به تعبیر دیگر تن تري پیدا می تر و بزرگ موضوع شایعه نماد وسیع

 همانندسازي

موضوعی در ذهن مخاطب عینیت پیدا کرده و مخاطب نسبت به آن . گیرد در همانندسازي نوعی فرافکنی صورت می
 .تواند عنصر شایعه را تقویت کند گراند می در این نوع شایعه، استفاده از تاکتیک بک. آگاهی دارد

 نمایی سازي، بزرگ برجسته

سازي زمـانی اتفـاق    برجسته. ساز و واضح کردن موضوع اصلی است  شدن عنصر اصلی شایعه همان برجسته     نمودار  
دهیـد، آن را در   اي که در خبر انجام مـی   اي خبر را حذف و با مبالغه        افتد که شما بتوانید با تسطیح عناصر حاشیه         می

 .حد معقول بزرگ جلوه دهید

 :بندي شایعات دسته

 :باشند هاي نظامی سه دسته هستند و داراي سه کاربرد می شایعات در زمان جنگ

 افکن شایعات تفرقه

هـا را   شود در موانع دشمن ایجاد شکاف نمایند و با بیان تشنجات بین افـراد دشـمن آن                  در این نوع شایعه سعی می     
 .هاي سیاسی کاربرد وسیعی دارد این نوع شایعه در بازي. ضعیف کنند

 آور شایعات هراس

هـا   تـوان ناامیـدي را در بـین آن    هاي وسیع و پخش آن در بین نیروهاي دشمن مـی         نوع شایعه با اعالم کشته     در این 
 .ها را ضعیف نمود افزایش داده و آن

 شایعات امیدبخش



 .این نوع شایعات باعث ایجاد روحیه و انسجام در بین نیروهاي خودي شده و کاربردي وسیع دارد

 :کند شایعات را به سه دسته تقسیم می» زندگی در عیش، مردن در خوشی«نام نیل پستمن در کتاب خود تحت 

 شایعات آتشین

کاربرد این . مدت دارد دهد و اثري کوتاه الشعاع قرار می گیرد، همه جامعه را تحت   اي است که یکباره شکل می       شایعه
 نشان دادن آن ها، مسیر شایعات آتشین استفاده از آمار و ارقام و بزرگ. نوع شایعه بیشتر در زمان جنگ نظامی است

ها عظـیم   شوند، تأثیر آن به معناي دیگر شایعات آتشین با ارقامی بسیار بزرگ ولی فقط در یک مقطع وارد می            . است
 .است ولی مقطعی است

 شایعات خزنده

ه را در ذهن افراد یک تواند مسیر یک شایع چکانی، مرحله به مرحله می هاي قطره شایعاتی هستند که همراه با تاکتیک
 .هاي بیشتري نیز دارند تر از شایعات آتشین هستند و پیچیدگی این شایعات دراز مدت. جامعه طراحی کند

 شایعات دلفینی

گردند و بالفاصله پـس از تأثیرگـذاري بـراي مـدتی پنهـان          آن نوع از شایعات هستند که به تناسب زمان آشکار می          
به گفته پـستمن ایـن شـایعات، شـایعات غواصـی      . کنند ینه و انگیزه خود را آشکار میشوند و دوباره با ایجاد زم   می
کنـد، اسـتفاده    هایی که کاربرد آن اقتضاء مـی  در این نوع شایعه از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده در زمان          . باشند  می
 .نمایند گاهی مطالبی را آشکار و گاهی مطالبی را پنهان می. کنند می

 Spinning The Message ساژ پیامتاکتیک ما

ها و اطالعات و دانشی که هر روز از کارخانه کار فکري دولت به  انواع بیشماري از فریب و خودفریبی در انبوه داده 
تاکتیک حذف، تاکتیـک کلـی بـافی، تاکتیـک     . یابد، دیده شده است که به ماساژ پیام معروف است       بیرون جریان می  

 .آیند هاي ماساژ پیام به شمار می چکانی، تاکتیک موجی و تاکتیک تبخیر از جمله تاکتیک بندي، تاکتیک قطره زمان

 Generality Tactic  کلی بافی تاکتیک

بافی تاکتیکی است که در آن جزئیاتی که ممکن است مخالفت اداري یا سیاسی را برانگیزد را با لعابی از  تاکتیک کلی
شود بدون توجه به مسایل اصـلی و عمیـق در خبـر و             این تاکتیک سعی می    در پخش . پوشانند  مطالب غیرواقعی می  

شود به حواشی آن پرداخته شده، به خبر لعاب بزنند و شاخ و بـرگ آن   یابی به موضوعی که منعکس می      بدون ریشه 
اکتیـک  ایـن ت . و توجه وي را کمتر معطوف به عمق مطالـب نماینـد   . را اضافه کنند و خواننده را در سطح نگه دارد         

گیرد، که  هاي وزارت امور خارجه و یا دستگاه دیپلماسی خارجی کشورها مورد استفاده قرار می بیشتر در پخش بیانیه
 .سازي مغزي استفاده شده است حس ها از شیوه بی در آن

 Timing Tactic بندي تاکتیک زمان



باشد، به نحوي که دیگر  أخیر در پخش خبر میبندي مثال زد، ت توان براي تاکتیک زمان ترین مصداقی را که می مرسوم
این شیوه در بسیاري از موارد التهاب و اشتیاق مخاطبین را براي شنیدن خبر از منابع موثق . گیر نتواند کاري بکند پیام

 .کند مهیا نموده و در بخشی دیگر زمینه پخش شایعات را نیز فراهم می

 Omission Tactic تاکتیک حذف

گردد  هاي مهمی از خبر به دالیلی که از پیش طراحی شده و به شکلی هدفمند حذف می کتیک قسمتبراساس این تا
داند که با پخش قسمت  می) رسانه(کننده خبر  در این تاکتیک پخش. تا زمینه را براي پخش تاکتیک شایعه مهیا نماید

انچه پاسـخ گفتـه نـشود، زمینـه پخـش      شود که این سؤاالت چن ناقصی از خبر سواالتی، در ذهن مخاطبان ایجاد می    
 .کند شایعات را فراهم می

 Dribble Tactic چکانی تاکتیک قطره

هـاي   بندي شده و در زمـان  ها، اطالعات و دانش به جاي آنکه در سندي واحد نوشته شود در این تاکتیک دسته          داده
خبر اعتماد پیدا کند و هـم نـسبت بـه آن    گردد تا هم مخاطب نسبت به منبع    گوناگون و به مقدار بسیار کم ارائه می       

شـود و از   در این شیوه الگوي رخـدادها تجزیـه مـی   . اعتیاد پیدا کند و منتظر پخش اخبار از مجراي مورد نظر گردد 
 .ماند دیدگیرنده مخفی می

 Lie Tactic Big تاکتیک دروغ بزرگ یا استفاده از دروغ محض

ها دارد و عمدتاً براي مرعوب کردن  وز هم مورد استفاده فراوانی در رسانهباشد، اما هن این تاکتیک قدیمی و سنتی می
یعنـی پیـامی را کـه بـه هـیچ وجـه       . گیرد حریف و یا حتی براي مرعوب کردن افکار عمومی مورد استفاده قرار می            

 . گوبلز بوده استاي که ازاین تاکتیک شده،در زمان هیتلروتوسط ترین مورداستفاده معروف.کنند واقعیت ندارد،بیان می

 To Create High Priority For A News فوریت بخشیدن ساختگی به خبر

هدف از این . هاي مطبوعاتی است تأکید بر انتقال سریع و لحظه به لحظه پیام و افزایش کمیت آن یکی دیگر از شیوه
ایزوله کردن خبري مخاطـب     شیوه ایجاد نوعی طوفان مغزي براي مخاطب نسبت به سوژه مورد نظر و ایجاد نوعی                

خواهد القا کند که ایـن   نسبت به دیگر منابع خبري از طریق ایجاد این اطمینان در مخاطب است و این مطلب را می        
 .ترین حالت ممکن، قادر است اطالعات را به مخاطب برساند مطبوعه در سریع

 .شود میاین تاکتیک براي کمتر تعمق کردن مخاطب بر اخبار نیز به کار گرفته 

 To Tangle a Canard پیچیده کردن خبر براي عدم کشف حقیقت

امروزه شیوه پنهان کردن حقیقت، محرمانه نگهداشتن آن نیست زیرا که ذات خبر فـرار اسـت و بـه محـض یـافتن                  
ان کند اعتقاد بر اینست که زمانی که یک رسانه قصد دارد یک خبر را پنه. کند مجرایی، به داخل جامعه نفوذ پیدا می      

اي پیچیده کند کـه مخاطـب از پیگیـري آن        الزم است با دادن اطالعات متنوع و زیاد، حقیقت و موضوع را به گونه             
 .نظر کند خبر صرف



براي پنهان ماندن حقیقت، موضوع آنچنان با اخبار و اطالعات فراوان و گاه ضـد و نقـیض، پیچیـده و مغلـق بیـان                   
 .مطالب به حقیقت دست یابدشود که مخاطب نتواند از البالي  می

 Proper To افزایش قابلیت تصدیق خبر از طریق چیدن خبر ساختگی و نادرست در میان چند خبر درست
Take The News Out Of Its Context 

در ایـن  . انـد  سی است که همواره از این شگرد استفاده کرده   .بی.این خصوصیات مستمر چند موج رادیویی مانند بی       
شود و پس از ایجاد اطمینان اولیه نسبت به این منبع، یک خبر  مخاطبان به اخباري کامال صحیح جلب میشیوه، نظر  

 .شود نادرست اعالم و القاء می

 To use Two Factual News Items In استفاده از دو خبر واقعی بـراي طـرح یـک خبـر سـاختگی     
Order To Legitimize A False News 

ها و  هاي دیگر در مطبوعات و خبرگزاري گیري غلط و غیرواقعی از آن، از شیوه    واقعه، نتیجه ارتباط بخشیدن بین دو     
کند که دو هیات سیاسی از آمریکا و ایران همزمان در سوریه  سی اعالم می.بی.مثالً رادیو بی. رود رادیوها به شمار می

قاء خبر ارتباط بین این دو هیأت سیاسی در در این پیام هدف اصلی، ال. با مقامات سوري دیدار و گفت و گو کردند        
 .سوریه و تضعیف دولت جمهوري اسالمی است

  To Play On The Emotions Of  The Audience استفاده از عاطفه گیرندگان پیام
شود تعابیري در خبر مورد استفاده قرار گیرد که به کارگیري آنان احساس عاطفی مخاطبان را  در این روش تالش می

کلماتی نظیر تبعیض، ظلم به زنان، فـشار بـر کودکـان، شـکنجه، بـازجویی،         . طور ساختگی تحریف و تهییج کند     به  
تواند احساسات یک مخاطب را  ستیزي، فجایع بشري و مانند آن می سوزي، دولت ستیزي، قانون توطئه، خفقان، نسل

هـاي تلویزیـون و       پخش برنامـه  . کارآمد باشد تواند در این روش       موضع زنان و کودکان همیشه می     . برانگیخته نماید 
دهد، همچنین استفاده از زنان بـه عنـوان عناصـر     هایی که کودکان را در وضعیتی بسیار بد نشان می     استفاده از عکس  

 .تواند در مسیر ایجاد هیجان بسیار مؤثر و پرنفوذ باشد زجرکشیده در اخبار می

 Promoting Special Interests Through News استفاده از خبر براي تبلیغات

چرا که اولین اصل براي دهنده پیـام اینـست   . شود، نیازي به اثبات آن وجود ندارد ها منتشر می وقتی خبري از رسانه   
کنـد و   دهد، هیچگونه تالشی براي اثبات آن نمی منبع خبر زمانی که خبري را می. باشد  که ادعایی که کرده، اصل می     

در مورد خبر اگر کسی فکر کند یا ادعا کند که خبر درست نیـست، الزم اسـت    . ی صرف است  رسان  مدنظر او اطالع  
  .براي رد آن مدرکی ارائه دهد

  
  
  
  
  



 انواع فریب
 یا غیرفعال  ،توجه به نوع آن، ممکن است فعال  فریب، بی . فریب ممکن است استراتژیکی، عملیاتی یا تاکتیکی باشد       

شود که مخاطبان موردنظر به آن پی ببرند و هدف از طراحی نوع دوم فریـب،           میاي طراحی     نوع اول به گونه   . باشد
 . مخاطبان موردنظر است ،کتمان برخی موارد براي امنیت بیشتر عملیات

 
کنند با آشفته کردن یـا گمـراه     به مواردي اشاره دارد که کشورها در زمان جنگ یا صلح سعی می ،فریب استراتژیک 

در این سـطح از فریـب، الزم اسـت کـه     . راتژي دیپلماتیک یا نظامی خود را پنهان نگه دارند      کردن طرف مقابل، است   
هاي دیپلماسی، اقتصاد و اساساً در هر جنبـه از منازعـات مـدرن، بتواننـد      گیرندگان ارشد یک ملت، در زمینه    تصمیم

 .طرف مقابل را آشفته یا گمراه کنند

فریب استراتژیک . اقدامات نظامی باعث تمدید و تقویت فریب سیاسی شود    تواند با استفاده از       فریب استراتژیک می  
. همچنین شاید ارائه اطالعات نادرست در درازمدت و در بخش وسیع براي کمک بـه حـصول اهـداف نبـرد باشـد        

د و تواند از سیاستها و طرحهاي ملی پشتیبانی کن هرچند ممکن است اهداف ما نظامی باشند، اما فریب استراتژیک می
کننـدگان عملیـات فریـب در طـول      شـرکت . در عین حال خودش نیز از سوي سازمانهاي غیرنظامی پشتیبانی شـود         

 :توان با مثال زیر به تصویر کشید عملیات را می
 

 هیتلر به روسها گفت که ساز و برگ گسترده و آمادگی نظامی آلمانها در طول مـرز شـوروي             ،در عملیات بارباروسا  
که یک حمله دریایی به انگلستان   (،لیون  آلمان از عملیات سی   . مقابله با حمله احتمالی انگلستان است     سابق، به دلیل    

همچنین عملیات آلمان در بالکان علیه انگلستان طراحی شـده        . به عنوان فریب علیه شوروي سابق استفاده کرد       ) بود
.  شد و به اشغال یوگسالوي و یونان منجر شـد  بود، اما در عین حال براي حمله آتی به شوروي سابق از آن استفاده             

کرد که آلمان هرگز بدون هشدار قبلی دست بـه حملـه    وي فکر می. این فریب بر پایه انتظار استالین صورت گرفت       
زمانی که فرانسه و انگلستان در حال جنگ بودند، شوروي سابق امیدوار بود که از ایـن جنـگ بـه دور              . نخواهد زد 

کرد  ، انگلستان را که رقیب و دشمنش بود فریب داد و در عین حال شوروي سابق را نیز که سعی میاما آلمان . بماند
 .از این منازعه به دور بماند، فریب داد

  
فریب عملیاتی، نیروهاي مستقر در منطقه، نیروي زمینی، نیروي مستقر در میدان نبرد و یا در برخی مواقع فرماندهان 

هدف عملیات فریب در سطح عملیاتی جنگ، تأثیرگذاري بـر تـصمیمات فرمانـدهان            . ودش  لشکرها را نیز شامل می    
گیـرد کـه نتـایج تـاکتیکی نبردهـا و            این نوع از فریب به این منظور انجام مـی         . طرف مقابل قبل از وقوع نبرد است      

هـدف از ایـن نـوع    . دبرداري شون درگیریها به نفع طرف فریب دهنده باشد و در نتیجه در سطح عملیاتی، قابل بهره     
به همین دلیل بازده بالقوه فریب عملیاتی بیـشتر از فریـب تـاکتیکی             . فریب، کسب توان تحرك عملیاتی باالتر است      



آمیز یک واحد در زمینه سازماندهی، تجهیز، آموزش و حفظ نیروهایش  در زمان صلح، اقدامات واقعی و فریب. است
 :مستقیماً با موارد زیر ارتباط دارد

 
  هدف استراتژیک جنگ بازدارنده•

  لزوم پیروزي در نبردها و عملیات عمده در صورت شکست بازدارندگی•

هاي انتقال صلح و جنگ، اقدامات یک واحد در زمینه استعداد و حفظ نیروهایش به موارد زیر بستگی  در طول دوره
 :دارد

 .سیاسی یا فرایندهاي مانع جنگ، وارد عمل شوند به تأخیر انداختن تصمیمات منتهی به جنگ، تا اینکه مداخالت •

 لزوم متقاعد کردن طرف مقابل به بازنگري در تصمیمات خود در زمینه تخصیص و حفظ نیروهایش در صـورت             •
 شکست مداخالت سیاسی

هسته فریب عملیاتی، تشخیص مرکز ثقل و طرح نبرد طرف مقابل است که این امر آنها را در معرض حمله و انهدام 
شـناختی و یـا        سیاسی، اقتصادي، نظامی، اجتماعی، ایدئولوژیکی یـا روان        -مراکز ثقل عملیاتی دشمن     . دهد  قرار می 

 :شوند ترکیبی از آنها به شکل زیر توصیف می

  توده عظیم نیروهاي طرف مقابل•

  خط حد بین دو یگان عمده طرف مقابل•

  مراکز فرماندهی و کنترل مهم و حیاتی•

  لجستیکی حیاتی پایگاههاي•

  انسجام میان دشمنان متحد•

  تعادل ذهنی یا روانی فرمانده کلیدي•

در اغلب موارد باید به مراکز ثقل در مراحـل و زمانهـاي            . یک مرکز ثقل، منبع اساسی قدرت یا ضعف دشمن است         
ی که از طرح نبـرد      عملیات فریب . هدف نهایی یک طرح نبرد، باید انهدام مرکز ثقل دشمن باشد          . مختلف حمله شود  

. اي طراحی شود که مراکز ثقل دشمن را در معرض سطوح باالتري از خطر قـرار دهـد   کند باید به گونه    پشتیبانی می 
شوند، توان کلی عملیات  هاي مختلف طرحهاي نبرد و طرحهاي عملیات عمده ترتیب داده می فریبهایی که در شاخه   

محورهاي عملیـات جهـت نیـرو را در      . د مراکز ثقل خود را حفظ کند      توان  کند و در نتیجه دشمن می       را تضعیف می  
محورهاي متعدد عملیات در یک نبرد، امر نامتعارفی نیست، اما اغلب اوقات در هـر    . کنند  ارتباط با دشمن تعیین می    

نیروهـاي  این محور یا محورها پایگاههاي عملیاتی . نبرد یا عملیات عمده تنها یک محور اصلی عملیاتی وجود دارد          
تـوانیم   با دستکاري در این محورهاي عملیاتی، ما می. کنند خودي را از لحاظ جغرافیایی به هدف عملیات مرتبط می    

 .دشمن را در انتخاب روندي مناسب براي اقداماتش گمراه کنیم

ادامه نبرد پس . رسند اگر توان طرف مهاجم بیشتر از طرف مدافع نباشد، تمام عملیات تهاجمی به نقطه اوج خود می
هـدف حملـه   . از رسیدن به این نقطه، خطر متفرق شدن نیرو، حمله متقابل و شکست را به دنبـال خواهـد داشـت                



در حین حمله، عملیات فریب امکان انتقال       . کننده قبل از رسیدن به نقطه اوج است         دستیابی به اهداف قاطع و تعیین     
 :دهد فظ موارد زیر افزایش میتدارکات به خطوط مقدم را بیشتر کرده و امکان ح

  
  تدارکات در دسترس•

  شمار نیروهاي مهاجم•

  شمار نیروهاي ذخیره•

 اي  برتري هوایی منطقه•

  
  : شود هاي زیر اجرا می عملیات فریب تهاجمی به شیوه

   نمایش- وانمود-تظاهر
اي ما بکاهنـد، در ضـمن عملیـات       توانند از میزان مانور دشمن و همچنین از فرسایش توان نیروه             این سه مورد می   

در هر حال، ایـن نـوع فریـب بـراي ممانعـت از            . تواند ترکیبی از تظاهر، وانمود، یا نمایش باشد         فریب تهاجمی می  
 .شود رسیدن نیروهاي خودي به نقطه اوج، زود هنگام اجرا می

 
ا که فرماندهان طرف مقابـل از روي      هایی ر   توانند نشانه   برند، می   فرماندهان عملیاتی که در وضعیت حمله به سر می        

 :شود که دشمن این دستکاري باعث می. برند، دستکاري کنند آنها به نقاط اوج نیروهاي ما پی می

  در تشخیص عملیات اصلی از عملیات فرعی با مشکل مواجه شود؛•

 .شود دچار اشتباه شود  در تشخیص اینکه به کدام شاخه از عملیات اهمیت بیشتري داده می•

 .بینی کند  موقعیت، اهداف و مأموریتهاي پس از نبرد را غلط پیش•

  پیش از موعد، به حالت تهاجمی درآید؛•

  پیش از موعد، افراد ذخیره را وارد عمل کند؛•

 . افراد ذخیره زیادي داشته باشند•

  عجوالنه حالت دفاعی به خود گیرد؛•

 .ی نداشته باشند از لحاظ لجستیکی براي نبرد پیش رو آمادگی کاف•

 . یک بخش را بیش از اندازه الزم از لحاظ لجستیکی یا با آتش توپخانه تقویت و حمایت کند•

 . به طور نامناسب از پشتیبانی هوایی نزدیک استفاده کند یا آنها را از پرواز بر فراز میدان نبرد منع کند•

توانیم از توان تهـاجمی   سپس می. شویم  دشمن می  ما با اتخاذ حالت دفاعی باعث تسریع در به اوج رسیدن حمالت           
  . خود استفاده کنیم

  
  



 :گیرد در حالت دفاعی عملیات فریب براي اهداف زیر مورد استفاده قرار می

 )تظاهر به ضعف( به دشمن این طور تلقین کنیم که تعداد نیروهاي اختصاص داده شده به تهاجم، بسیار کم است •

براي این کار باید دشمن را در هر دو جناح بـا         . کز بر اجراي عملیات اصلی کاهش دهیم       توان دشمن را براي تمر     •
 .تظاهر به اجراي عملیات، تهدید کنیم

 با استفاده از ابزارهاي فکري، حرکت زمینی یا هوایی نیروهاي دشمن را، در مسیرهایی هدایت کنیم که بتوانیم بـا                 •
 .ا وارد سازیمسالحهاي متعارف، تلفات سنگینی را بر آنه

اقدامات مربوط به فریب . شود فریب تاکتیکی اقداماتی است که براي آفریدن شگفتی در میدان نبرد به کار گرفته می            
هرچند خط فاصل میان فریب تاکتیکی، عملیاتی و . تواند از اقدامات استراتژیک یا عملیاتی پشتیبانی کند  تاکتیکی می 

تر در منطقـه   مدت لشکر یا واحدهاي کوچک   فریب تاکتیکی به اقدامات کوتاه     استراتژیکی کامالً مشخص نیست، اما    
شاید دلیل این امر ایـن  . شوند اند، در سطح عملیاتی شکوفا می هایی که از پیش شکل گرفته  ایده. شود  نبرد اطالق می  

موجود در دسترس  باشد که اطالعات در دسترس طراحان و تصمیم گیرندگان در سطح عملیاتی به اندازه اطالعات                
 .طراحان و تصمیم گیرندگان استراتژیک نیست

 
 آمیز عناصر مشترك در فریب موفقیت

گیریهـاي مـشابهی در زمینـه چگـونگی          هاي جنگ جهانی دوم، بـه نتیجـه         دهندگان مجرب در دو سوي جبهه       فریب
 :دستیابی به موفقیت در فریب رسیدند، عناصر مشترك عبارتند از

  و هماهنگی، رازداري، تشکیالت•

  باور کردنی و تأیید شدنی بودن فریب،•

  عملی بودن،•

  قابلیتهاي هدف، و•

 . عوامل مؤثر بر موقعیت استراتژیک•

  
اما هر کـدام از فرمانـدهان   . کنند کنند، عملیات فریب را کنترل می فرماندهان ارشدي که عملیات تاکتیکی را اجرا می 

اي قـصد   زمـانی کـه فرمانـده   . کل فرایند فریب، نقش و سهم خود را داشته باشـند توانند در    تر نیز می    هاي پایین   رده
نیروهاي . کند اجراي فریب را دارد واحدهاي زیر نظر خود را به سوي اجراي یک یا چند مأموریت فریب هدایت می

تـا بتواننـد از   دهـی شـوند    فعال در عملیات فریب باید به فرمانده مافوق دسترسی داشته باشند و از سوي او جهـت    
طراحان عملیات فریب باید از ادغام نیروهاي فریب در درون نیروهاي عملیات اصـلی       . عملیات اصلی حمایت کنند   

اجتناب کنند تا بتوانند اطالعات الزم را براي واقعی وانمود کردن اقدام خود در پیوند بـا عملیـات اصـلی، دریافـت        
طـوري کـه   . و به صورت مستمر در جریان عملیات خـود قـرار بگیـرد      فرمانده عملیات فریب باید از نزدیک       . کنند

 .عملیات فریب به صورت یک عملیات واقعی جلوه کند



. زمان اجراي چنین عملیاتی نیز بسیار مهم است. یک عملیات فریب به کنترل و هماهنگی منسجم و دقیقی نیاز دارد        
به مخاطب موردنظر باید زمـان کـافی داده شـود تـا بـه               . عملیات فریب قبل از فاش شدن عمر نسبتاً کوتاهی دارند         

اي زیاد باشد که او بتواند هدف واقعی   اطالعات نادرست داده شده واکنش نشان دهد؛ اما این فرصت نباید به اندازه            
 .عملیات فریب را تجزیه و تحلیل کند

شناسـایی شـده از سـوي    (ابـل  فرمانده عملیات فریب باید در مورد مخاطب موردنظر و سیستم اطالعاتی طـرف مق       
همچنـین او بایـد از وضـعیت و کـارایی ماشـین نظـامی            . شناخت کافی داشـته باشـد     ) سازمانهاي اطالعاتی خودي  

المللی بـه تجـاوز     بعد از اعتراضات گسترده بین1990براي مثال در اوت    . طرف مقابل آگاه باشد   ) وضعیت فناوري (
نشینی خواهند کرد و  ن اطمینان داد که نیروهاي عراق از کویت عقبعراق به کویت، صدام حسین به کشورهاي جها

را ارائـه داد، امـا تجهیـزات تجسـسی          ) مبنی بر خروج ظاهري نیروهایش از ایـن کـشور         (متعاقباً نوارهاي ویدئویی    
ان توانمندیهاي فنـاوري متحـد  . نشینی صورت نگرفته است   پیشرفته الکترونیکی متحدان، نشان داد که در عمل عقب        

بـراي مثـال او بایـد       . فرمانده عملیات فریب باید هدف فریب را مشخص کند        . دهنده بود   فراتر از اقدام طرف فریب    
 مشخص کند در حین اجراي عملیات وظیفه مخاطب چیست؟

باید شواهدي از توانمندیها یا مقاصد نادرسـت در اختیـار   . عملیات فریب باید مبتنی بر یک داستان باورکردنی باشد     
سازمانهاي اطالعاتی اقدامات مربوط . اطب موردنظر قرار بگیرد تا به این ترتیب هدف تاکتیکی واقعی پنهان شود        مخ

. کننـد  کند و افـراد مـرتبط آن عملیـات را اجـرا مـی      کنند و فرمانده مربوط تأیید می    به عملیات فریب را پیشنهاد می     
از طریـق منـابع اطالعـاتی و تجسـسی زیـادي در اختیـار       هاي نادرست باید     نشانه. عملیات فریب باید منطقی باشد    
ها را بیش از حد نیاز، تأیید کننـد زیـرا ادامـه یـک      اما منابع متعدد نباید این نشانه   . مخاطبان موردنظر قرار داده شود    

فریب نباید بـا رویـدادهاي مـورد    . شود تصویر بیش از حد تأیید شده از یک موضوع، باعث ایجاد شک و تردید می  
 .نتظار مخاطبان در تعارض باشدا

کسی که براي مشارکت در فریب، در نظر گرفته . مقاصد و نیات واقعی را باید از مخاطبان موردنظر پنهان نگه داشت
شود، باید با بروز ندادن اطالعات، به محرمانه بودن عملیات کمک کند تا امکان حدس زدن مقاصـد واقعـی بـه                        می

در . اي عملیات فریب الزم است اطالعاتی را در میان مخاطبان موردنظر پخـش کنـیم           گاهی براي اجر  . حداقل برسد 
 .اي باشد که در مخاطبان شک و تردید ایجاد نکند چنین مواقعی باید پخش اطالعات به گونه

دهـد،  تواند توانایی بالقوه چشمگیري در آینده از خود نشان  در به کارگیري فریب باید دقت کنیم تا منبعی را که می        
 یکبار یـک رکـن نازیهـا را بـه دام متفقـین      ،در جنگ جهانی دوم یک ایستگاه متحدین به نام بلک     . اعتبار نسازیم   بی

از یـک  . آمیز خود بسیار موفق عمل کرد، ولی آینـده خـود را کـامالً از بـین بـرد                 کشاند این ایستگاه در اقدام فریب     
یاري را به سوي خود جلب کرده، نباید براي عملیات فریب استفاده روزنامه، رادیو یا تلویزیونی که مخاطبان ثابت بس

 .کرد

  



 مخاطب موردنظر عملیات فریب
مخاطب موردنظر اقدام فریب، فرد یا گروهی است که در طرف مقابل مسئولیت اتخـاذ تـصمیم مـوردنظر عملیـات           

 :هاي زیر تأثیر بگذاردعملیات فریب براي دستیابی به موفقیت باید بر افکار گروه. فریب ما را دارد

  
  مخاطب موردنظر عملیات فریب،•

 ... افراد مسئول اتخاذ تصمیمهاي ملی یا نظامی، و•

 .کنند گیرندگان کار می گران اطالعاتی که براي تصمیم  تحلیل•

  
 مأموریتهاي فریب

 یا ممکن است از یک یا و تظاهر و در هر فریب ممکن است از چهار نوع اقدام استفاده شود؛ وانمود، نمایش، نیرنگ
 .ترکیبی از دو یا چند نوع، استفاده شود

  
 آن دسته از اقدامات آفندي با هدفی محدود است که مستلزم برخورد با نیروهاي نظامی طرف مقابل اسـت       نیرنگ،

هداف آفندي اگر بخواهیم نیرنگها را نوعی حمله پشتیبانی بدانیم، باید ا. تا مانند یک حمله اصلی واقعی به نظر برسد
 .معتبر داشته باشد

. اما نیروهاي خودي در صدد اتخـاذ هیچگونـه تـصمیمی نیـستند       . در صحنه نبرد است    نمایش نوعی نمایش قدرت   
تنها تفاوتش این است که در نمایش نیازي بـه برخـورد بـا نیروهـاي دشـمن      . نمایش شباهت زیادي به نیرنگ دارد    

 .نیست

  
تواننـد بخـشی از    اند که می اي البداهه یا از قبل طراحی شده موماً اقدامات منفرد فیاند و ع نیرنگها نوعی حیله جنگی  

ویژگـی یـک نیرنـگ ایـن اسـت کـه عمـداً        . فریب تاکتیکی باشند و از اقدامات استراتژیک و سیاسی حمایت کنند         
اکتیکی ساده مورد استفاده هاي ت دامنه نیرنگ از حیله . دهد  اطالعات نادرستی را در اختیار مخاطبان موردنظر قرار می        

هاي تاکتیکی مورد استفاده سربازان تحت شـرایط    حیله. سربازان تا اقدامات استراتژیک به کار رفته ملتها متغیر است         
 .توانند کارساز باشند مختلف جنگ و در هنگام رویارویی نیروهاي رزمی می

ذهن به تبعیت از قواعد و جریانهاي عـادي  نیرنگ ممکن است نوعی احساس امنیت نادرست در دشمن ایجاد کند،       
اي تدریجی را به  شوند کمتر توجه دارد و تغییرات حاشیه ذهن به رویدادهایی که بارها و بارها تکرار می . تمایل دارد 

آمیز مصریها در  المقدس و عبور موفقیت  مثالهاي تاریخی این مورد، جنگ جالوت در بیت       . دهد  راحتی تشخیص نمی  
در سال قبل از حمله، مصریها بارها از آبراه سوئز عبور کردند تا صحنه را بـراي تهـاجم واقعـی               . ت اس 1973جنگ  

شـدگان یـا زخمیهـاي امریکـایی و      در طول جنگ جهانی دوم، ژاپنیها در جزایر اقیـانوس آرام، از کـشته   . آماده کنند 



ازان امریکـایی و انگلیـسی بـراي نجـات     کردند وقتـی سـرب    انگلیسی براي به دام انداختن نیروهاي دیگر استفاده می        
افتادند در نتیجه شـمار تلفـات نیروهـاي متفقـین      شدند، به دام نیروهاي ژاپنی می     همرزمان خود به محل نزدیک می     

 .یافت افزایش می

تظاهر ممکن است یک یا چند    . شود  تظاهر، اقدامی است که معموالً از آن براي نشان دادن داستان فریب استفاده می             
 :رد از موارد زیر را شامل شودمو

  
 . نشان دادن شی یا سیستمهایی است که به طور واقعی وجود ندارند، ظاهرسازي•

 . تغییر ظاهر اشیاء است به صورتی که یک شی چیز دیگري به نظر آید،سازي  مبدل•

هرچنـد  .  ندارنـد   نمایش واحدها یا اقداماتی به جاي واحدها یا اقـداماتی اسـت کـه اصـالً وجـود                  ،سازي   مجسم •
سـازي را نیـز در بـر     تواند ظاهرسازي و مبدل     شود، اما می    سازي به خودي خود اقدامات خاصی را شامل می          مجسم

 .گیرد

 اقدامات فریب در حمایت از مأموریت فریب

. شود تا از مأموریت فریب حمایت کنـد    اقدامات فریب به منظور ارائه شاخصهاي نادرست به طرف مقابل انجام می           
آورد از طریق تجهیزات ویژه ارتباط  اطالعاتی که دشمن از طریق دیدن، شنیدن، بوییدن و برداشت خود به دست می

بنابراین انواع اقدامات فریب، با عناوین  . کند  بین نیروهاي خود در خط مقدم و پشت جبهه رد و بدل می             الکترونیک
 .دشو بندي می دیداري، شنیداري، بویایی و الکترونیک طبقه

  
 فریب دیداري

بنابراین فریب دیداري کارآمد، در موفقیت داسـتان        . قسمت عمده اطالعات دشمن بر پایه مشاهداتشان استوار است        
یک بدل گونه مصنوعی .  استاه دو شیوه رایج در فریب دیداري استفاده از بدلهاو طعمه  . ، بسیار اساسی است     فریب

 از یک طعمه براي منحرف کردن توجه نیروهاي نظامی دشمن به .چیزي دیگر از یک موضوع در صحنه جنگ است
 .شود منطقه اصلی استفاده می

 
اگر قرار است شواهد دیداري از عملیات فریب ارائه شود، هیچگونه           .  عنصر دیگري در اقدامات فریب است      ،استتار

براي فریب . و کامل جلوه داده شودفریب دیداري باید واقعی . شواهد دیداري نباید از عملیات واقعی بروز داده شود
براي . دیداري الزم است که امور به طور واقعی پیشرفت داشته باشند و تمامی وقایع طبق انتظار دشمن به پیش رود           

 .مثال اگر قرار است در محوري عملیات انجام شود، باید دشمن شاهد تردد وسایل نقلیه در آن محور باشد

  
  



 
 )صوتی(فریب شنیداري 

این صداها بـراي فریـب دسـتگاههاي صداسـنج و     . ارائه صداهایی شبیه صداهاي صحنه نبرد است   شنیداري،   فریب
این صداها براي مخاطبان موردنظر آشنایند و انجـام فعالیتهـاي خاصـی را        . رود  حس شنوایی افراد دشمن به کار می      

هاي خود   خاطبان موردنظر در صدد تأیید دیده     از آنجایی که م   . کنند و باید در راستاي داستان فریب باشند         تداعی می 
براي مثال باید عکسهاي گرفتـه شـده        . از طریق ابزارهاي دیگرند، فریب شنیداري باید با فریب دیداري همراه باشد           

اگر قرار است واحدي در معرض شناسایی دشمن قرار بگیرد بایـد       . توسط گشتهاي شناسایی تأیید شوند و برعکس      
به عالوه بایـد محـل   . امیونها و تجهیزات دیگر دقیقاً مطابق تجهیزات واحد موردنظر ارائه شود      صداهاي مربوط به ک   

پخش صدا نیز به طور منطقی انتخاب شود تا مخاطب موردنظر باور کند که آن واحد خـاص در آن منطقـه مـستقر            
 فریب شنیداري هـدف  در هر دو صورت،. ممکن است در فریب شنیداري منبع صدا واقعی یا ساختگی باشد         . است

در فریـب  . کند که همانا ارائه خصوصیتهاي صوتی یک فعالیت خاص براي فریب دشمن اسـت  واحدي را دنبال می   
 :شنیداري باید چند اصل را همیشه مدنظر داشت

  
  آشفته و گمراه کردن،•

  ترکیب واقعیت با دروغ،•

  استفاده از منطق،•

  کاهش مشاهدات دشمن،•

 حیط،  مدنظر داشتن م•

 . حفظ امنیت عملیات•

تواند چند صداي همزمان مانند صـداي موتـور وسـایل نقلیـه، آتـش             می  هرچند فردي که توان شنوایی عادي دارد،      
او . تواند چندان موفـق باشـد   سالحها و صداي انسان را تشخیص دهد، اما برآورد او از فاصله منابع این صداها نمی          

شود، در حال نزدیک شدن به اوست و صدایی که بـه تـدریج کمتـر       رفته بلند می   گیرد که صدایی که رفته      نتیجه می 
توانند نیروهاي طرف مقابل را گمراه یا آشفته  اند می صداهایی که از قبل ضبط شده. شود در حال دور شدن است می

 .سازند هر چند که ممکن است این صداها از محلی ثابت پخش شوند

الزم اسـت کـه   .  امکان موفقیت چنـدانی را در صـحنه نبـرد، نخواهـد داشـت             یک صداي ساختگی به خودي خود     
براي مثال صداي شلیک سالحها که از طریق وسایل صوتی پخش . صداهاي واقعی با صداهاي مصنوعی همراه شوند

کن در غیر این صورت مشاهده نشدن خط سیر گلوله باالي نیروها، مم. شود باید با چند شلیک واقعی همراه شود می
 .است به فاش شدن فریب منجر شود



بـراي مثـال پخـش صـداي تانـک از یـک مـرداب انبـوه           . صداها باید با محل پخش آن ارتباط منطقی داشته باشـد          
براي نمونه پخش صداي آتش . همچنین صداها باید با اقدامات دیداري همزمان و هماهنگ باشند. برانگیز است شک

 .شود نظر آید که این صدا از یک موقعیت دورتر از خط مقدم، ایجاد میپشتیبانی غیرمستقیم باید طوري به 

واضح است که هر چقدر کارایی مشاهدات دیداري نیروهاي مقابل کمتر باشد، اقدامات مربوط به فریـب شـنیداري       
 تولید صدا توان محل  یابد یا می    بنابراین کارایی فریب شنیداري، در شب افزایش می       . تر خواهد بود    نیروهاي ما موفق  

 .را به طور ساختگی مثالً از طریق تولید دود از دید دشمن پنهان کرد

. برد سیگنالهاي صوتی به عواملی از قبیل شرایط آب و هوایی، بافـت گیـاهی، دمـا و رطوبـت منطقـه بـستگی دارد            
ما هواي خنک، مرطوب بینی کرد، ا اي را که صداي مورد نظر باید طی کند، به طور دقیق پیش توان فاصله هرچند نمی

قبل از اجـراي  . تر حمل کنند و در بهتر رسیدن صدا مؤثر باشند       توانند صدا را سریع     و آرام و همچنین سطح آب می      
 .عملیات فریب باید اقدامات مربوط به فریب شنیداري در منطقه خاص موردنظر، آزمایش شوند

به هنگام شب، باید بر . شوند، اجتناب شود ات واقعی میدر طی فریب باید از ایجاد صداهایی که باعث لو رفتن عملی
تـوان از   شود، می اگر بر پنهان بودن عملیات تأکید می    . محدودیت ایجاد صدا و ساعات خاموشی تأکید فراوانی شود        

توان از شـنیده شـدن صـداي     در منطقه عملیاتی با انباشته کردن محیط از صداهاي دیگر می. استفاده کرد گذاري  الیه
 .سازي و تردد نیروهاي مربوط به هدف تاکتیکی واقعی جلوگیري کرد آماده

  
 فریب بویایی

در طول توسـعه و تطبیـق مـواد، مهمـات و     . توان دشمن را فریب داد      سازي بوهاي مربوط به صحنه نبرد می        با شبیه 
یـه ابزارهـاي الزم بـراي    هاي بودار، فرماندهان باید در صحنه نبـرد از قـوه ابتکـار و خالقیـت خـود بـراي ته                  شیوه
 .سازي بوهاي مربوط به صحنه نبرد استفاده کنند شبیه

  
 :ریزي براي فریب بویایی باید عوامل زیر را مدنظر داشت در طرح

  استمرار،•

  فاصله،•

  محیط، •

 . امنیت عملیات•

  
 اقدامات بویایی به میزان نزدیک .اقدامات مربوط به فریب بویایی باید با سایر اقدامات و فعالیتها مطابقت داشته باشد

بوهاي مربوط به برخی از فعالیتها بایـد  . بودن هدف و شرایط جوي، مانند باد و رطوبت، نور و تاریکی بستگی دارد      
 .رفع شود یا از انتشار آنها جلوگیري شود



 فریب الکترونیکی
هـدف چنـین فریبـی      . مغناطیسی اسـت    فریب الکترونیکی، تابش، بازتابش، تغییر، جذب یا انعکاس پرتوهاي الکترو         

اش و ارائـه عالئـم غلـط بـه      گمراه کردن دشمن در تفسیر اطالعات دریافت شده از طریـق تجهیـزات الکترونیکـی           
 .سیستمهاي الکترونیکی اوست

توانند در موفقیت داستان کلی فریـب، نقـش    فریب دیداري، شنیداري و بویایی همراه فریب الکترونیکی کارآمد، می        
کند باید بـا   آنچه که دشمن با استفاده از دستگاههاي الکترونیکی خود ردیابی و استنتاج می            . کننده داشته باشند    نتعیی

  .بوید، همخوانی داشته باشند بیند و می شنود، می آنچه که می
  :شود  فریب الکترونیکی به دو دسته بزرگ تقسیم می

   فریب الکترونیکی دستکاري شده-1  
 رونیک تقلیديفریب الکت -2  

 
دهد که نیروهاي خودي بین ایستگاههاي خود، اطالعات غلطـی را   فریب الکترونیکی دستکاري شده زمانی روي می 

کنند تا بتوانند بر توان ردیابی عالئـم دشـمن    کنند، یا این عالئم را از دستگاههاي غیرارتباطی منتشر می رد و بدل می   
نیروهاي خودي با استفاده از امـواج الکترومغناطیـسی        : ن صورت توصیف کرد   توان به ای    این فریب را می   . غلبه کنند 

 .دهند ، قرار می کننده این اطالعات در طرف مقابل اطالعات نادرستی را در اختیار دستگاههاي تجزیه
 

شـوند و ماننـد یکـی از     دهد که نیروهاي خودي وارد سیستم دشـمن مـی     فریب الکترونیکی تقلیدي زمانی روي می     
کنند و امواجی را به  در این فریب نیروهاي خودي در کانال دشمن نفوذ می. کنند ستگاهها و تجهیزات آنها عمل میای

 .کنند تا آنها را فریب داده یا آشفته سازند تقلید از امواج الکترومغناطیسی آنها ساطع می
 

این فعالیتها ممکن . ونیکی را بازنگري کنندطی فریب الکترونیکی، تمامی کارکنان عملیات روانی باید فعالیتهاي الکتر
تمامی این فعالیتها باید منـسجم  . است از اقدامات جاري همچنین از اقدامات مربوط به عملیات فریب پشتیبانی کند            

مسئولیت برقراري هماهنگی و انسجام بین اقدامات مختلف فریب الکترونیکی        . بوده و در تعارض با یکدیگر نباشند      
 .ران ارتباطات الکترونیکی استبر عهده افس

  
 فعالیتهاي خیالی در فریب

شود، مانند طرحهاي خیالی، سالحهاي خیالی و سـازمان رزم            هاي نظامی دیگري نیز ترکیب می       با واژه  صفت خیالی 
اند که نیروهاي خودي مایلنـد طـرف مقابـل، آنهـا را               دهنده اشیاء یا طرحهاي نادرستی      هایی نشان   چنین واژه . خیالی

 .واقعی تلقی کند



گیرد تا داستان فریـب را بـه سـوي            واژه خیالی، بیانگر فعالیت نادرستی است که از سوي نیروهاي خودي انجام می            
بنابراین براي اینکه یک گروه گردان خیالی وارد عمل شود باید سازماندهی شود، در . گران دشمن هدایت کنند تحلیل

اقدامات فریب خاصی را اجرا کند و خصوصیتهاي ویژه یک گـردان را  یک موقعیت جغرافیایی خاص مستقر گردد،   
هدف از این اقدام افزودن یک گردان بـه شـمار گردانهـاي خـودي در         . در برابر نیروهاي شناسایی دشمن ارائه دهد      

ـ . برآوردهاي دشمن از نیروهاي ما در زمان و مکان الزم براي اجراي داستان فریب است          الی این واحد یا فعالیت خی
شود که دشمن برآورد نادرسـتی از تـوان،           جویی در نیرو و حمایت از داستان فریب است و باعث می             موجب صرفه 

 .ساختار و مقاصد نیروهاي خودي داشته باشد

این سـازمان  . به هنگام طراحی فریب، براي اجتناب از آشفتگی باید یک سازمان رزمی خیالی نیز در نظر گرفته شود     
دهد که دشمن چه تصوري از سازمان رزم نیروهاي ما دارد، تا داستان فریـب را بپـذیرد و مطـابق                رزمی توضیح می  

دهد که طبق داستان فریب کدام واحـدها بـه تـالش           یک سازمان رزم خیالی به ما نشان می       . اهداف فریب عمل کند   
ود، امـا پیونـد برخـی دیگـر از     پیوند برخی از واحدها به برنامه اصلی باید به دشمن نـشان داده شـ    . اصلی مربوطند 

  . واحدها باید پنهان بماند
 :واحدهاي خیالی باید

  به اندازه واقعی محدوده جغرافیایی داشته باشند؛•

  فعالیتهاي مناسبی را انجام دهند؛•

 ، بویایی و الکترونیکی صحیح و متناسبی داشته باشند؛ )صوتی( شاخصهاي دیداري، شنیداري •

 .رد قبولی را دنبال کنند الگوي عملیاتی مو•

 مالحظات عملیات روانی در حمایت از فعالیتهاي فریب

این عملیات ممکن است به صورت فعال یا غیر . شود که اعتبار کافی داشته باشد عملیات روانی زمانی مؤثر واقع می     
 :فعال به روشهاي زیر از داستان فریب، حمایت کند

  
 گران دشمن، اي تحلیلاطالعات بر) فعاالنه( فراهم آوردن •

 .گران دشمن  حفظ غیرفعاالنه اطالعات از تحلیل•

حمایت عملیات روانی از داستان فریب، تنها به تأمین اطالعات معتبر از طریق ابزارهاي دیداري، شنیداري و دیداري 
 . شنیداري براي مخاطبان موردنظر محدود است-

ریزي و اجـراي فریـب از وظـایف افـسر          طرح. لیات فریب باشند  کارکنان عملیات روانی نباید از طراحان اصلی عم       
کارکنان عملیات روانی ارتش بـا      . است) S3(و افسر عملیات و آموزش      ) G3(، معاون ستاد    )J3(عملیات مشترك   

داستانهاي فریب تاکتیکی در ارتباط خواهند بود، هرچند ممکن است گـاهی از آنهـا بـراي پیـشبرد داسـتان فریـب                   



تواند با توسعه و انتشار اطالعات معتبر یا از طریـق تـشخیص و حفـظ          عملیات روانی می  .  استفاده شود  استراتژیک،
 اطالعات معارض با مأموریت فریب، از هر نوع داستان فریب تاکتیکی حمایت کند

  
  مأموریت فریب عملیات روانی

 مأموریت شرح عملیات
 

یجاد ترافیک رادیویی یا سکوت کردن، پخش مهمات، تجهیزات ا. وانمود تقویت الگوي عملیاتی واحد قبل از حمله       
 و سوخت قبل از برخورد با دشمن

 
جایی مشهود نیرو و وسایط نقلیه بـی هیچگونـه برخـوردي بـا             نمایش استفاده روزافزون از ترافیک رادیویی و جابه       

 .دشمن

هـا، فـراهم آوردن اطالعـات معتبـر و     معتبر براي دستیابی دشمن به آن) Overlays(نیرنگ چاپ و انتشار کالکهاي    
براي نمونه انتشار خبري مانند ساخت زمین فوتبال براي نیروها از سوي (هماهنگ در انتشارات مربوط به میدان نبرد 

 ...).واحد مهندسی 

جـایی    سازي صداهایی که به حرکت واحدهاي مکانیزه، جابـه          تظاهر انتشار مقاالت، تصاویر، صداها، شایعات، شبیه      
کند؛ تغییر دادن قیافه براي پنهان ساختن چهره واقعی یا براي تأیید ظاهر  جهیزات و سیستمهاي تسلیحاتی داللت میت

 .مسائل از سوي دشمن؛ ارائه تصویري از واحدها و فعالیتهاي واقعی یا خیالی

داري خـود از اقـدامات      شـنی -توانند با استفاده از امکانات دیداري، شنیداري و دیداري          واحدهاي عملیات روانی می   
 . مربوط به فریب تاکتیکی پشتیبانی کنند

 
 اقدامات فریب عملیات روانی

 اقدام حمایت از عملیات روانی

  
براي تأیید  ) هاي مواد سوختی و بدلها      گرد و غبار ناشی از حرکت نیروها، لکه       (دیداري استفاده از اطالعات دیداري      

  .سایر اقدامات فریب
  

 :تفاده از بلندگواس) صوتی(شنیداري 

 براي تأیید سایر اقدامات فریب

 :سازي صدا شبیه

  



صداي تردد کامیونها و سـایر وسـایط نقلیـه،       (حرکت واحدهاي خیالی     ،   براي آزمایش سالحهاي انفرادي و جمعی     
 )صداهاي نیروها و صداهاي مربوط به سایر فعالیتهاي یک واحد

هاي نفتی، سالحهاي مورد استفاده و اگزوز وسایل نقلیـه بـراي تأییـد                بویایی به راه انداختن بوي مربوط به فراورده       
 .فعالیتهاي مجسم شده

هاي رادیویی و تلویزیونی، تهیه انواع صفحه یا نوار کاسـت بـراي تأییـد سـایر اقـدامات         الکترونیک تهیه متن برنامه   
 .پخش نوارهایی دال بر تردد و استقرار واحدهاي واقعی یا خیالی. فریب

اري شده انتشار اطالعات معتبر از طریق ابزارهاي الکترونیک تا اینکه از سوي نیروهـاي طـرف مقابـل مکـرر             دستک
ترافیک رادیویی براي حمایت از وجود واحدهاي خیالی یا   (گیریهاي نادرست آنها منجر شود        شنیده شود و به نتیجه    

 ).جایی نیروها جابه

ي الکترونیکی با جا زدن خود به عنوان یکی از واحدهاي دشمن براي تقلیدي پخش اطالعات معتبر از طریق ابزارها     
 .گیري نادرست نیروهاي دشمن نتیجه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقابله با فریب
 

اي که در مورد حمالت نظامی غافلگیرانه، به عمل آمـده، اگـر اهمیـت شاخـصهاي تـاکتیکی بیـشتر از                     طبق مطالعه 
پنج مورد زیر ناموفق بودن نیروها در . د از میزان غافلگیري آن حمله کاسته شودفرضیات استراتژیک حمله باشد، بای

، مداخلـه چـین در   1941پرل هاربر، حمله آلمان بـه شـوروي در سـال      : دهد  بینی حمله غافلگیرانه را نشان می       پیش
 در تمـامی ایـن   .1973 و حمله اعراب به رژیم صهیونیـستی در سـال   1962منازعه کره، حمله چین به هند در سال     
زیرا آنها با تکیه بر . الوقوع، وجود داشتند اما این شاخصها نادیده گرفته شدند موارد شاخصهاي تاکتیکی حمله قریب

با اطالعات تاکتیکی معاصر هـیچ گونـه تغییـري در    . پرداختند گیرندگان به جنگ می گران و تصمیم    دریافتهاي تحلیل 
زمانی که فرضیات استراتژیک در مورد قصد حمله و شاخصهاي تاکتیکی . ستفرضیات استراتژیک به وجود نیامده ا

زمـانی  . شوند، تهدیدي فوري محسوس است و باید اقدامات مناسب به عمل آید             الوقوع همسو می    یک حمله قریب  
شتري آید، باید به فرضیات استراتژیک توجه بی که بین فرضیات استراتژیک و شاخصهاي تاکتیکی تباین به وجود می      

هاي  زمینه چنین فرضیاتی بر این واقعیت تأکید دارند که مردم گاهی در صورت باور نکردن اطالعاتی که با پیش. شود
 .شوند فکري آنها مطابقت ندارد، دچار اشتباه می

که  احتمالی بسیار قوي را نشان داد 1973 تا سال 1914 مورد از نبردهاي نظامی استراتژیک غربی از سال     93مطالعه  
؛ اما حمالتـی کـه   %)78(اند  در آن مخاطبان موردنظر فریب، یک یا چند هشدار را قبل از وقوع حمله دریافت داشته    

در تمامی موارد مطالعه شده عملیات فریب وجود داشـت امـا مطالعـات              %). 93(اتفاق افتاد بسیار غافلگیرکننده بود      
بـراي مقابلـه بـا فریـب،     . کنـد  فریب، کمک چنـدانی نمـی  دهد که هشدارهاي داده شده به افشاي عملیات    نشان می 

تـرین نقـاط    توانـد بـزرگ   گران باید به طور مستمر انتظارات مردم خود را ارزیابی کنند، زیرا این انتظارات می    تحلیل
 .پذیري آنها باشند آسیب

 برخی فرهنگها، چـه در  .هاي خاصی توجه داشت مقابله با فریب بسیار مشکل است و براي این منظور باید به مؤلفه  
شعار و چه در عمل، بیشتر از فرهنگهاي دیگر زمینه اجراي فریب را دارند، مثل اعراب و چینیهـا، تجربـه فریبهـاي               

کنند بسیار  نوع نظام سیاسی که طرفین رقیب، طبق آن عمل می      . کند  موفق، عموماً طرفین را به تکرار آنها ترغیب می        
 .وجود ابزارهاي الزم براي اجراي فریب نیز بسیار مهم استعملی بودن دکترین و . مهم است

  


