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 عملیات روانی جنگ نرم در عصر اطالعات                     

 kia.pars2020@gmail.com،46830598390 کیانه پارسا ، دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،
 

 
 
 

 چکیده

 

قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات  "اهمیتیفزون"ن یکی از وجوه ممیزه جهان امروز از دنیای پیشی

ها و ترجیحات اجتماعی تدریجی و نامحسوس و البته ژرف در نظام باورها، سبک زندگی و مواضع سیاسی و نگرش

در عرصه های پیشین خود ها عالوه بر مأموریتمخاطبان، با اعمال قدرت نرم است. بیش از دو دهه است که ماهواره

اند و به مثابة سالحی راهبردی به خدمت اهداف نظامی، به شدت وارد عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده

اند. در این حال، تهدید هویت ملی، مذهبی، ویژه کشورهای نظام سلطه درآمدههای برخوردار از این فناوری بهدولت

 این مقاله با بررسی تهدیدات جنگ نرم .ای استهای ماهوارهمهفرهنگی و خانوادگی از مباحث مهم مطرح در عرصه برنا

دهد. مقاله با توجه به ماهیت پژوهشی خود، از می ارائه  مقابله با این تهدیدات ، راهکارهایی را برای از لحاظ روانی

 .توصیفی بهره گرفته است-روش اسنادی

 .رت نرمقد،  رسانه، عملیات روانی عصر اطالعات ، :کلیدی هایهژوا 
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در عصر اطالعات ، جهان جدید به شبکه ی نیرومندی تبدیل شده است که بافت اصلی آن را اطالعات و نظام ارتباطات         

و  الکترونیک تشکیل می دهد. در این شبکه به جز گروهی از نخبگان )افراد آگاه و هوشمند( دیگران کنترل خود را بر زندگی خویش

 (3131محیط پیرامون از دست داده اند یا به سرعت در حال از دست دادن آنند.)ماه پیشانیان ، 

این موضوع زمینه ی هرگونه عملیات روانی را به منظور تاثیرگذاری بر عقاید ، احساسات ، تمایالت و رفتار در سطوح مختلف جامعه 

 (3131مهیا می سازد.)اردستانی،

عملیات روانی ، قبل از جنگ و در طی جنگ، بعد جدیدی از جنگ نرم افزاری در صحنه ی جنگ پدید امروزه با گسترش نقش 

آمده است که بر خالف گذشته صرفا به سخت افزار و نبرد فیزیکی متکی نیست . در آن انسان و ویژگی های روان شناختی او ، 

 (2002ای برخوردار است.) گوگر ،  بخصوص در حوزه تجزیه و تحلیل اطالعات و آگاهی ، از اهمیت ویژه

در این مقاله بر آنیم تا در حد توان ابعاد این جنگ نرم را بررسی کرده و در پایان راهکارهای مقابله با جنگ نرم را به منظور 

  تدوین یک استراتژی همه جانبه تعریف نماییم.

 

 مبانی نظری پژوهش

ویزیون بسترهای رشد وترقی فوق العاده برای زندگی انسان ها مهیا گردید وبعد از آن از قرن نوزدهم با اختراع برق وتلفن وتل        

هایی از بشر شاهد پیدایش نظام درقرن بیستم باظهور تکنولوژی های نوینی نظیر کامپیوتر ،تلفن همراه ،اینترنت، ماهواره و....

ها، ابتدا از پذیر ساخته است. این نظامک نقطه به نقطة دیگر امکانها را از یارتباطات بوده که توزیع و انتقال سریع و گستردة پیام

ها از راه دیجیتالی کردن آنها توانسته های روزافزون تکنولوژیطریق الکتریکی کردن اطالعات، یکدست شده و سپس با پیشرفت

جانبه و و دستمایة توسعة همه (Symbol) نماداست بر عوامل فضا، زمان و مکان غلبه کند. به دنبالِ این فرایند، اطالعات به عنوان 

بینی و میسر نیست. چنین گونه تحول چشمگیری قابل پیشپایدار جوامع مدرن شناخته شده و دیگر بدون دسترسی به آن هیچ

ب ، انقال(Information Explosion) جا از انفجار اطالعاتهای اخیر محققان و دانشمندان، همهوضعی سبب شده که در سال

تر عصر الکترونیک یا عصر رایانه، عصر ماهواره و از همه مهم (Information Technologies Revolution) های ارتباطیتکنولوژی

سخن به میان آورند و عصر جدید را با این تعابیر تعریف کنند. به نظر این  Media Age (Electronic) های الکترونیکعصر رسانه

، ) شارا  گیری و ظهور استدر حال شکل(Information age)اطالعاتی  عصربا نام جدیدی  عصرجدید،  نظران، با شرایطصاحب

. در عصر اطالعات می توان کاربست عملیات روانی را در نقش ابزاری مهم در سناریوهای نظامی و غیر نظامی مشاهده کرد. (9831

 (3131مرادی ، و ضروری است .)  از این رو ، بررسی عملیات روانی با جنگ اطالعات ، الزم

 پژوهش پیشینه

عملیات روانی از واژه هایی است که در سال های اخیر در مجامع و محافل رسانه ای به کرات به جای جنگ نرم مورد استفاده قرار 

دیگر جنگ گرفته است و این در حالی است که هدف جنگ یا عملیات روانی شکست و از پای در آردن دشمن است . به عبارت 

روانی  استفاده ی طراحی شده از تبلیغات و سایر اقدامات در زمان جنگ یا وضعیت فوق العاده ، به منظور تاثرگذاری بر افکار ، 

هیجانات ، نگرش ها و رفتار دشمن است ، به گونه ای که از تحقق اهداف و مقاصد ملی پشتیبانی شود و بطور کلی فعالیت های 

 (2002جهت تاثیر گذاشتن بر نگرش و رفتار مخاطبان.)دکترین عملیات روانی ناتو ، روان شناسانه ایست 
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 پایه های عصب روان شناختی دریافت و پردازش اطالعات در عملیات روانی 8

ان تبیین هرچه بهتر موضوع اطالعات و کارکرد آن در عملیات روانی مستلزم آن است که نخست  به پایه های فیزیولژیکی و عصب رو

شناختی فرآیند دریافت و پردازش اطالعات بپردازیم ؛ اصوال باید توجه داشت که این کارکرد عمده ی دستگاه های حسی بدن است 

که موجب می شود از آنچه در پیرامون و نیز در درون بدنمان می گذرد ، با خبر باشیم البته این احتمال وجود دارد که به همه 

 نتونیم توجه کنیم ؛ یعنی نوعی اضافه بار اطالعاتی در کار باشد.  محرک های موثر بر حواس خد

هشیاری بر بعضی محرکها متمرکز می شود و از بقیه غفلت می کند و اغلب ، اطالعاتی باید گزینش شد که تغییر هایی در محیط 

های فراوانی که در پس زمینه محیط شما بیرونی یا درونی ما مربط باشد.وقتی بر این عبارات تمرکز کرده اید ، احتماال از محرک 

وجود دارد ، بیخبرید. حال اگر تغییری  پیش بیاید ، مثال نور چراغ   ها کم شود  ، بوی دود به مشامتان برسد یا صدای دستگاه 

 تهویه قطع شود ، ناگهان  از وجود آن محرک ها با خبر می شوید.

رسال اطالعات به هوشیاری و در نتیجه در راه اندازی فعالی ها ، برخی وقایع را بر توجه ما به صورت انتخابی عمل می کند یعنی در ا

بقیه مقدم می گیرد . اگر گرسنه باشیم تمرکز کردن بر مطالعه برایمان دشوار خواهد بود ؛ اگر دچار دردی ناگهانی شویم ، همه ی 

د مزبور خالصی یابیم. دریافت  و پردازش  اطالعات ، تحت تاثیر  افکار را از سر بیرون می کنیم تا سرانجام  کاری کنیم  که شر  در

 میزان آگاهی و هوشیاری است ، اما هوشیاری چیست ؟ چونه عمل می کند ؟

 مفهم هوشیاری و آگاهی در عملیات روانی 2

این متن متمرکز  هوشیاری و آگاهی هرکسی ممکن است به راحتی دست خوش تغییر شود . در این لحظه ممکن است توجه شما بر

شده باشد و چند دقیقه ی بعد حواستان پرت شود و غرق در افکار خود شوید . از نظر اکثر روان شناسان ، تغییر حالت هشیاری آن 

است که الگوی کارکرد ذهنی فرد از حالت عادی به حالتی متفاوت تغییر یابد؛ حالتی که ظاهرا با احساس خود فرد از آن تغییر 

 .متفاوت است

. پایش خود و محیط خود در نتیجه آن ، مدرکات ، خاطرات و افکار در حوزه ی با خبری بازنمود پیدا 3هوشیاری دارای دو عنصر  

. تسلط بر خود و محیط خود که در نتیجه آن ، فرد می تواند اعمال رفتاری و شناختی را آغاز نماید و به انجام رساند.یکی 2میکنند. 

نوین در علوم اعصاب و علوم رفتاری رابطه ی پیام ها و روش های عملیات روانی با ساز و کار مغزی و غددی  از قلمروهای تحقیقی

 است.

کارگزاران عملیات روانی همواره تاکید ورزیده اند که یک پیام عملیات روانی ، زمانی می تواند اثرات سریع و ماندگاری بر مخاطبان 

شدیدی باشد .منظور آنان از پیام دارای بار هیجانی آن است که پیام عرضه شده بتواند هیجاناتی  بر جای گذارد که دارای بار هیجانی

 (2002نظیر ترس ، وحشت ، نفرت  و یا شادی  ، شعف  و وجد را در مخاطب برانگیزد.)کریستوفر ، 

 عملیات روانی و ارتباطات  8

ز بستر بودن هر چیزی ، عملیات روانی ذاتا کاربردی و با وضعیت با بررسی طیف گسترده ای از تعاریف روشن می شود که جدا ا

ذهن گروه هدف مرتبط است . همان طوری که فیلیپ  پی . کاتز استدالل می کند ، کارکرد عملیات روانی ، استفاده از ارتباطات 

آیند ارتباطات ) چگونه مردم با یکدیگر برای نفوذ در رفتار است ؛ بنابر این فهم اساسی از ماهیت ارتباطات در محیط اجتماعی و فر

ارتباط برقرار می کنند( به منظور توسعه ی یک برنامه ی عملیات روانی معنادار ضروری است. به گفته ی ، ارتباطات در یک معنای 
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کلی اعمال  بسیار وسیع ، شامل فرآیند های متعددی است که یک فرد ، دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد و در برگیرنده ی طیف

 (3131انسانی از جمله گفتار ، نوشتار ، موسیقی، نمایش ، هنرهای تصویری و دیگر اشکال رفتار است.) مرادی ، 

 سطوح کلی عملیات روانی  0

 عملیات روانی به عنوان قابلیتی در عملیات آفندی اطالعات شناخته می شود . عملیات افندی اطالعات ، به کارگیری تلفیقی قابلیتها

و اقدامات محول شده پشتیبانی کننده با پشتیبانی اطالعات پنهان به منظور تاثیر گذاری بر تصمیم  سازان دشمن برای تحقق یا 

ارتقای اهداف تعیین شده است. هر چند این قابلیت ها و اقدامات ، مورادی همچون امنیت  عملیات  ، فریب نظامی ، عملیات روانی ، 

یا اهدام فیزیکی ، عملیات ویژه ی اطالعات و نیز حمالت شبکه  رایانه را در بر می گیرد اما به آن ها  جنگ الکترونیکی ، حمله

 (3132( .) لی وایت ،3محدود نمی شود. عملیات  آفندی اطالعات در همه ی سطح به اجرا در آید) جدول شماره

 

ساز مانهای ویژه برای اعمال نفوذ بر نگرش ، برداشت  فعالیت های بین المللی اطالعات که از سوی عملیات روانی استراتژیک

ها و رفتار  طرف مقابل  به منظور دست یابی  به اهداف  و مقاصد دولت متبوع  انجام می 

گیرد.هرچند این برنامه ها بیش تر خارج از حوزه  نظامی صورت می پذیرند. اما ممکن است 

یرند و از سوی عملیات روانی نظامی پشتیبانی امکانات و سرمایه های وزارت دفاع را به خدمت گ

 شوند

عملیاتی که پیش از وقوع یا در حین جنگ یا مناقشه و در نتیجه ی آشکار شدن خصومتها در  عملیات روانی عملیاتی

حوزه جغرافیایی مشخصی با هدف تقویت کارایی استراتژیها و سلسله عملیتهای فرمانده منطقه 

 انجام می گیرد.

عملیات هایی که در منطقه مسئولیت یک فرمانده تاکتیکی ، در حین جنگ و مناقشه ، به منظور  روانی تاکتیکی عملیات 

 پشتیبانی از ماموریت تاکتیکی علیه نیروهای دشمن صورت می پذیرند.

روانی می تواند  عملیات آفندی اطالعات در همه ی سطوح جنگ انجام می شوند بنابر این عملیات عملیات روانی تثبیت کننده

 در هر سطحی به اجرا در آیند.

 

 (و راهکارهای مقابله )ابزار ها و تاکتیک های جنگ نرمروش پژوهش

 

تصور وقوع جنگ نرم و صورت انجام آن، بدون شناخت ابزارهای مورد کاربرد در اجرای آن ممکن نیست. به عبارت دیگر، جنگ نرم 

سازد. اساساً همین ابزارهاست که یکی از وجوه برجسته و نقطه امکان وقوع آن را ممکن می ای دارد کهابزارها و الزامات کاربردی

ترین ابزار قابل کاربرد در جنگ نرم اشاره کنیم، تمایز آن با جنگ سخت با همان معنای متعارف از جنگ است. اگر بخواهیم به مهم

ترین شاخص و ها، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت( مهمخبرگزاری عم از مجازی و واقعی )مطبوعات و مجالت،اها،گمان رسانهبی

  .ابزار قابل استفاده در جنگ نرم است
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وسیع از مخاطبان است که در صد  ها با قابلیت پخش و انتشار از ورای مرزها، و با گسترهترین رسانهالف( رادیو: رادیو از جمله قدیم

ها داشته است. فعالیت ها و جمعیتای میان کشورها، گروهبه افکار عمومی و تقابل رسانه دهیسال گذشته، نقش مهمی در شکل

ترین ترین و مهمکرد، یکی از گستردهرادیو آزادی در زمان جنگ سرد که بر ضد بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی فعالیت می

نظران از برد؛ به طوری که برخی از صاحبمت جنگ نرم پیش میای بود که اهداف تبلیغاتی ایاالت متحده را در خدابزارهای رسانه

ای، به ویژه ها سال پیشینه فعالیت رسانهبا ده و صدای امریکا BBC که رادیویا چنان.اندتأثیر جدی آن بر فروپاشی شوروی نام برده

در واقع، رادیو یکی از ابزارهای اصلی در  .کنند، گاه به بیش از سی زبان زنده دنیا و از جمله زبان فارسی برنامه پخش میBBC رادیو

های رادیویی های رادیویی داخلی و خارجی خود را افزایش دهد و روی برنامهجنگ نرم است. بنابراین، کشوری مثل ایران باید شبکه

رادیویی کشورهای غربی، به ویژه  هایو افزایش جذابیت آن برای جوانان و دیگر قشرهای جامعه کار کند و از این راه، از تأثیر برنامه

  .امریکا و انگلستان بکاهد

های ترین رسانههای ویژه تصویری، به یکی از پرمخاطبهای تلویزیون ملی هر کشور، به دلیل جذابیتب( رسانه ملی: امروزه برنامه

ها را به ابزار مهمی در جذب مخاطب و هکننده، این رسانهای جلبهای متنوع با قابلیتجدید تبدیل شده است. امکان پخش برنامه

در  CNN هایدر رقابت با شبکه Eueronews با ظهور شبکه»دهی به افکار عمومی تبدیل کرده است تا جایی که به تبع آن، جهت

ای ارائه اخبار پایان برهای عمومی متعدد در دیگر نقاط جهان، اشتهای بیدر انگلستان، و نیز آغاز به کار شبکه  Skynewsامریکا و 

های تلویزیونی، به کشورهای قدرتمند کمک کرد تا از آن در کند. گسترش شبکهتری پیدا میتلویزیونی، روز به روز مقیاس جهانی

درباره نقش رسانه ملی و کارکرد آن در افزایش فرهنگ عمومی و .«المللی استفاده کنندراستای اهداف خویش در عرصه بین

ترین ابزارهای مقابله با فصل بعد به طور کامل توضیح خواهیم داد، ولی به طور خالصه، رسانه ملی، یکی از مهمبستگی ملی، در هم

های اصولی و از قبل توانند با ساخت و تهیه برنامهاندکاران صدا و سیما میمدیران و دست .آیدتهاجم فرهنگی دشمن به شمار می

  .عرصه جنگ نرم کمتر کنند کار شده، اثر تهاجم فرهنگی دشمن را در

ای در تحکیم و توسعه زیربناها و ساختارهای ها به بخش عمدهج( ماهواره: با گسترش روزافزون فناوری و توسعه ارتباطات، ماهواره

که امکانات  مبنا نیست؛ چراهاست، بیشود قرن بیست و یکم، قرن ماهوارهرو، اگر گفته میاند. ازاینارتباطات و اطالعات تبدیل شده

  .ای برای دگرگونی در زندگی اجتماعی تبدیل کرده استهای گسترده این فناوری، آن را به عامل عمدهو قابلیت

ها در جنگ نرم، به عاملی مهم در سرعت بخشیدن ای است که کاربرد ماهوارهها در تغییر و تحوالت اجتماعی به گونهاهمیت ماهواره

های گیری از شبکهترین منابع و ابزارهای جنگ نرم، توانایی در بهرهاست؛ به طوری که یکی از بزرگبه تحقق اهداف تبدیل شده 

ماهواره  .ها، باورها و رفتارها کردای است که به وسیله آن بتوان افکار عمومی و فرهنگ عمومی را دستخوش تغییر در نگرشماهواره

های جدید و پیشرفت در بخش فناوری هوا و فضاست. در این باره، ساخت ماهوارهنیز یکی از ابزارهای جنگ نرم است. وظیفه دولت 

ها به آسمان، تسلط بسیار زیادی بر های بزرگ با در دست گرفتن بخش عمده فضا و فرستادن انواع ماهوارهدر حال حاضر، قدرت

  .های مدرن و در نتیجه، فرهنگ دیگر کشورها دارنداطالعات و فناوری

ای که هم نوشتاری های ارتباطی تبدیل شده است. رسانهترین رسانهترین و پرابعادامروزه اینترنت به یکی از گسترده :نتد( اینتر

رو، در مباحث جنگ توان آموزش دید و هم اخبار و اطالعات متنوعی در آن یافت. ازایناست، هم گفتاری، و هم به واسطه آن می

گونه که گفتیم، ابزارهای جنگ نرم متنوع و متعدد همان .و مجازی، عنصری مهم و اثرگذار استگیری از فضای سایبری نرم، بهره

گیری در جنگ نرم در اختیار عامالن آن قرار ای دارد، که امکان متناسب با ظرفیت خود را برای بهرههای ویژهاست و هر کدام قابلیت

های بیشتر، یعنی اینترنت و تر و با قابلیتیدتر و در عین حال، گستردهدهد. اما در مباحث جنگ نرم، دو رسانه به نسبت جدمی

ماهواره اهمیت بیشتری دارند؛ چرا که قدرتِ درنوردیدن مرزها و عبور از بسیاری از موانع، و خیل گسترده و سطوح گوناگون 
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ترین ابزار در خدمت برای قائالن و عامالن را به مهمهای دیگر، آنها های جذاب و متنوع به عالوه قابلیتمخاطبان و امکان ارائه برنامه

های متنوع و جذاب خود، انسجام نظام اجتماعی و هویت ملی یک کشور را توانند با برنامهجنگ نرم تبدیل کرده است. این ابزارها می

 (3131) رفیع ، جواد قومی  .از بین برند

های پراکنده را نیرویی که بتواند هویت شود، طبعاًرو میهویتی روبه بنابراین، در شرایطی که نظام اجتماعی با افول قدرت

بخشی اعتقادی جامعه را داشته باشد، به عنوان محور سازمانی برای تر، اینکه قابلیت مؤثر وحدتدهی کند و از همه مهمسازمان

سازی شود و این مسئله با حداکثررده میترین هدف سیاست خارجی هر دولت شمسازی تلقی خواهد شد؛ زیرا امنیت، مهمامنیت

های الزم برای ایجاد امنیت سازی همکاری و مشارکت گروههای الزم را برای حداکثرانسجام هماهنگی دارد. انسجام اجتماعی، زمینه

  .کندفراهم می

 

 تاکتیک های جنگ نرم 8

ه صفات مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای ر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه های مختلف را ب: ب برچسب زدن -3

مختلف نسبت می دهند. گاهی هدف از این عملکرد، آن است که ایده، فکر یا گروهی محکوم شوند، برای آنکه استداللی در 

 .محکومیت آنها آورده شود

یلت( استفاده می شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد از تلطیف و تنویر )مرتبط ساختن چیزی با کلمه ای پر فض:تلطیف و تنویر  -2

را پر فضیلت جلوه داده و از سوی دیگر « حقوق بشر و آزادی»بپذیریم و تصدیق کنیم.رسانه های ارتباط جمعی از سویی مفهوم 

کشورها صورت می آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند در حالیکه بیشترین نقص حقوق بشر و آزادی در این  غرب را مهد

 .گیرد

انتقال یعنی اینکه اقتدار، حرمت و منزلت امری مورد احترام به چیزی دیگر برای قابل قبول تر کردن آن منتقل  : انتقال  -1

استفاده از نمادهای مذهبی و یا ملی و انتساب به اشخاص و جریان هایی که مورد احترام توده های عمومی مردم هستند .شود

 …در این تاکتیک از ابزارهای گوناگون از جمله طنز، کایکاتور، داستان کوتاه، شعر و موسیقی و.نامیده می شودتاکتیک انتقال 

 .شود می استفاده
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تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید فکر، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است.  : تصدیق  -4

مبارزات سیاسی و انتخاباتی است.حمایت اشخاص معروف )سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، تصدیق فنی رایج در تبلیغ، 

 .شود می نامیده تصدیق جریانی یا فردی از واجتماعی سیاسی فرهنگی، گروههای و( …دانشمندان و

نباشد. به عبارتی شایعه در جایی شایعه در فضایی تولید می شود که امکان دسترسی به اخبار و اطالعات موثق امکان پذیر  : شایعه -5

ایجاد می شود که خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نگردد. شایعه انتقال شفاهی پیامی است که برای برانگیختن باور 

های اساسی و مهمی باشد که مخاطب مخاطبان و همچنین تاثیر در روحیه آنان ایجاد می شود. مطالب کلی شایعه باید حول محور

هر شایعه در برگیرنده بخش قابل توجهی از واقعیت می تواند باشد )تاکتیک تسطیح در شایعه .نسبت به آن حساسیت باالیی دارد

شد با« مهم»و « مبهم»سازی( ولی ضریب نفوذ آن بستگی به درجه ابهام و اهمیت آن دارد. در واقع هرچقدر شایعه پیرامون مسائل 

با توجه به موضوع و جامعه هدف، شایعات گوناگونی تولید می شوند که عبارتند از .همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش می یابد

شایعات تفرقه افکن، هراس آور، امید بخش، آتشین، خزنده، دلفینی یا غواصی)که به تناسب زمان تولید و بعد از تاثیر گذاری برای 

در شایعه سازی از تاکتیک های گوناگون از جمله .)ایجاد زمینه های ذهنی الزم در جامعه، ایجاد می شود مدتی خاموش و دوباره با

 .شود می استفاده نیز …تسطیح، همانند سازی، برجسته سازی )بزرگنمایی( و

شود، مورد کنکاش  محتوای واقعی بسیاری از مفاهیمی که از سوی رسانه های غربی مصادره و در جامعه منتشر می : کلی گویی  -6

قرار نمی گیرد. تولیدات رسانه های غربی در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، مملو از مفاهیمی مانند جهانی شدن، دموکراسی، 

 ای زمینه در مخاطبان اقناع جهت در مشخص، توجیه و تعریف بدون که هستند مفاهیمی اینها. است …آزادی، حقوق بشر و

در واقع کلی گویی عبارت است از ایجاد ارتباط نظر و عملی خاص با مفهومی ویژه تا مخاطب بدون .ندشو می گرفته بکار مشخص

تاکتیک کلی گویی، تاکتیکی است که سعی می شود ذهن مخاطب متوجه .بررسی دالیل، شواهد و قرائن، آن نظر و عمل را بپذیرد

اسیت نداشته و آن را بدون بررسی و کنکاش بپذیرد که به همین حواشی و شاخ و برگ نشده و در رابطه با هسته مرکزی پیام، حس

در بیانیه هایی که توسط دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی .نیز می نامند« بی حس سازی مغزی»دلیل برخی این تاکتیک را 

 .منتشر می شود از این تاکتیک استفاده می کنند که ضمن کلی گویی به مقاصد و اهداف خود نایل شوند

این تاکتیک قدیمی که هنوز هم مورد استفاده فراوان است، عمدتاً برای مرعوب کردن و فریب ذهن حریف مورد : دروغ بزرگ  -7

می کوبند تا « طبل تکرار»استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که پیامی را که به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می کنند و مدام بر 

فترین استفاده این تاکتیک در زمان آدولف هیتلر و توسط رئیس دستگاه تبلیغاتی نازی ها، ذهن مخاطب آن را جذب کند. معرو

در زمان تبلیغات انتخابات ریاست «. آن برای مردم راحت تر است دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور»گوبلز بوده است. گوبلز می گوید: 

ور خارج و به شکلی)مضحک!( به یکی از کشورهای همسایه وارد میلیارد دالر از کش 33جمهوری اخیر شایع شد که مبلغی حدود 

میلیارد دالر کمتر  10شده است. این دروغ به قدری بزرگ بود که برخی آن را باور کردند)!( در حالیکه میزان درآمد سالیانه کشور از 

نه ای ضد انقالب ماساژ می شد درصد درآمد کشور. این دروغ بزرگ که توسط رسا 20است و این حجم مالی یعنی چیزی حدود 

 .عده ای را به تردید و در مواردی به پذیرش آن وادا شته بود

گاهی خبر یا سخنی مطرح می شود که از نظر منبع، محتوای پیام، مجموعه ای به هم پیوسته و مرتب است که : پاره حقیقت گویی  -3

خواهد شد. این رویه رایج رسانه هاست که معموالً متناسب با  اگر بخشی از آن نقل و بخشی نقل نشود، جهت و نتیجه پیام منحرف

جایگاه و جناح سیاسی که به آن متمایل هستند، بخشی از خبر نقل و بخشی را نقل نمی کنند. خبر هنگامی کامل است که عناصر 

ا، چه، چگونه( در خبر بیان خبری در آن، به شکل کلی مطرح شوند. اما چنانچه یکی از عناصر خبری شش گانه )که، کجا، کی، چر

« چرا»حذف یکی از عناصر به عمد صورت می گیرد و بیشتر اوقات عنصر « پاره حقیقت گویی»در تاکتیک .نشود، خبر ناقص است

نوع تیترها و محتوای روزنامه ها و رسانه ها در مواقع سخنرانی مقامات عالی نظام نشانگر بهره گیری از این تاکتیک .حذف می شود

 .است
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انسانیت »، (یکی از موثرترین شیوه های توجیه حمله به دشمن به هنگام جنگ )نرم و یا سخت: انسانیت زدایی و اهریمن سازی  -1

است. چه اینکه وقتی حریف از مرتبه انسانی خویش تنزیل یافت و در قامت اهریمنی در ذهن مخاطب ظاهر شد، می توان « زدایی

در این تاکتیک با استفاده از برچسب زنی صفات منفی به حریف از جمله .و اهریمن را توجیه کرد اقدامات خشونت آمیز علیه این دیو

قبل از حمله آمریکا به افغانستان و عراق ، رسانه های .پردازند می رقیب علیه تهاجمات و حمالت توجیه به …دزد، قاتل، دروغگو و

صویری مملو از رفتارهای تروریستی ، وحشی گرانه و ضد انسانی از طالبان و ایاالت متحده با استفاده از اخبار و القاب گوناگونی ت

 .صدام در ذهن مخاطبان خویش القا می کردند به گونه ای که تروریست و صدام مترادف قلمداد می شد

ی )از جمله کلی گویی، در این تاکتیک با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه های جنگ روان : ارائه پیشگویی های فاجعه آمیز -30

 آن به نسبت را مخاطب حساسیت بتوانند که پردازند می بار مصیبت های پیشگویی ارائه به( …پاره حقیقت گویی، اهریمن سازی و

از این تاکتیک در تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود که .نمایند هدایت را وی افکار خویش هدف و میل اساس بر و داده افزایش

ارائه اخبار و آمارهای آلوده به دروغ از وضعیت .ای بسیاری از آن را می توان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بر شمردنمونه ه

سیاسی، اقتصادی کشور و فاجعه آمیز بودن آینده کشور در صورت تداوم وضع موجود، ذیل این تاکتیک تعریف می شود که شعار 

 .از نامزدها پیگیری می شدنیز در این رابطه از سوی یکی « تغییر»

در تاکتیک قطره چکانی، اطالعات و اخبار در زمان های گوناگون و به تعداد بسیار کم و به صورتی سریالی ولی نا  : قطره چکانی -33

 .منظم در اختیار مخاطب قرار می گیرد تا مخاطب نسبت به پیام مربوطه حساس شده و در طول یک بازه زمانی آن را پذیرا باشد

در این تاکتیک سعی می شود فضایی مناسب برای سایر تاکتیک های جنگ نرم به ویژه شایعه خلق شود تا زمینه ( : سانسور)ف حذ -32

نفوذ آن افزایش یابد. در این تاکتیک با حذف بخشی از خبر و نشر بخشی دیگر به ایجاد سوال و مهمتر از آن ابهام می پردازند و 

 .گوناگون خلق می شود بدین ترتیب زمینه تولید شایعات

استفاده از نمادهای اروتیکال از تاکتیک های مهم مورد استفاده رسانه های غربی است به طوری که می توان : جاذبه های جنسی -31

گفت اکثر قریب به اتفاق برنامه های رسانه های غربی از این جاذبه در جهت جذب مخاطبان خویش به ویژه جوانان که فعالترین 

از جمله افراد پردرآمد در غرب محسوب می شوند « مانکن ها»هستند، بهره می گیرند. به طوری که در شرایطی فعلی  بخش جامعه

استفاده از گویندگان خبری با ظاهری اروتیکال از جمله مصادیق این .که در تبلیغات و آگهی های تجاری از آن ها بهره می گیرند

 .موجب ارتقاء سطح اثرپذیری پیام و غفلت از هسته مرکزی و ادبیات آن می شودتاکتیک تلقی می شود که ضمن جذب مخاطب، 

( …در ماساژ پیام، از انواع تاکتیک های گوناگون )حذف، کلی گویی، پاره حقیقت گویی، زمان بندی، قطره چکانی و: ماساژ پیام  -34

اند تصویر مورد انتظار را در ذهن مخاطب ایجاد بتو و گرفته شکل شده تعیین اهداف اساس بر پیام تا شود می استفاده نرم جنگ

 .کند. در واقع در این متد ، پیام با انواع تاکتیک ها ماساژ داده می شود که از آن مفهوم و مقصودی خاص برآید

معه ازجمله اموری که در فرآیند جنگ نرم مورد توجه واقع می شود، تضعیف از طریق تزریق تفرقه در جا: ایجاد تفرقه و تضاد  -35

هواداران و حامیان حریف است. ایجاد و القاء وجود تضاد و تفرقه در جبهه رقیب باعث عدم انسجام و یکپارچگی شده و رقیب را 

ایجاد تفرقه .مشغول مشکالت درونی جامعه حامیان خود می کند و از این طریق از اقتدار و انرژی آن کاسته و قدرتش فرسوده شود

شده و در جامعه ای که به لحاظ طبیعی این گسست ها وجود داشته باشند ، تقویت می شوند؛ از  «گسست»و تضاد موجب ایجاد 

مهمترین هدف این تاکتیک، ایجاد گسست بین مردم و نظام سیاسی . …قبیل گسست قومیت ، مذهب، دین، جنسیت، زبان، نژاد و

این تاکتیک به شدت مورد توجه بنگاه .ژیم سیاسی می شوداست که باعث تزلزل و تنزل اعتماد عمومی مردم و مقبولیت و پذیرش ر

های خبرپراکنی و استکبار جهانی در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران است و در چند ماهه اخیر بر شدت بهره گیری از آن افزوده 

 .اند

است. در زمانی که نمی توان در جنگ نرم بر خالف جنگ سخت ، ترور فیزیکی جای خود را به ترور شخصیت داده : ترور شخصیت  -36

و یا نباید فردی مورد ترور فیزیکی قرار گیرد با استفاده از نظام رسانه ای و انواع تاکتیک ها از جمله بزرگ نمایی، انسانیت زدایی و 
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بیت محبو کاهش و عمومی نفرت افزایش باعث طریق این از و کنند می شخصیت ترور را وی …اهریمن سازی، پاره حقیقت گویی و

دشمنان انقالب و نظام اسالمی با استفاده از این تاکتیک و بهره گیری از ابزار طنز، کاریکاتور، شعر، کلیپ های کوتاه .وی می شوند

 در معتبر و موجه فرهنگی و سیاسی افراد برخی شخصیت ترور به شود می پخش ، همراه تلفن و اینترنت طریق از عموماً که …و

 .پردازند می مردم نزد

برای زنده نگه داشتن اثر یک پیام با تکرار زمان بندی شده، سعی می کنند این موضوع تا زمانی که مورد نیاز هست زنده : تکرار -37

بماند. در این روش با تکرار پیام، سعی در القای مقصودی معین و جا انداختن پیامی در ذهن مخاطب دارند.تکرار از لحاظ روان 

میسر « عادت»یار مفید است به ویژه اگر با دقت توام باشد. بدون تکرار، تثبیت و تقویت دقیق تر، بس« عادت»شناسی در تشکیل 

نخواهد شد. روش تکرار از قواعد خاصی پیروی می کند زیرا فاصله های تکرار، نباید چنان دراز باشد که سبب محو شدن آثار قبلی 

ده شود.به عبارت دیگر، تکرار مثل ضربه های پیاپی چکش است که سرانجام شود و نه چندان کوتاه باشد که مالل انگیز و خسته کنن

میخ را می کوبد و به داخل می راند. بنابراین فرستنده پیام امیدوار است که این شکلی از ضربه زدن مداوم، باعث دریافت نکات پیام 

ف و توجیه می شود. هزاران سایت اینترنتی همزمان با تقلب در انتخابات و تکرار آن ذیل این تاکتیک تعری« دروغ بزرگ»القاء .شود

دروغ بزرگ، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم ، سعی در مخدوش کردن « »تکرار»دهها شبکه تلویزیونی غربی ، با 

 .ذهنیت عمومی جامعه ایرانیان و تضعیف اعتماد ملی داشتند

به تهدید و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن، به منظور تضعیف روحیه و در این تاکتیک از حر: توسل به ترس و ایجاد رعب -33

سست کردن اراده آنها استفاده می شود. متخصصان جنگ نرم، ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف به آنان چنین القاء 

ه است و از این طریق، آینده ای مبهم و توام با می کنند که خطرات و صدمه های احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنان ممکن کرد

مشکالت و مصائب برای افراد ترسیم می کنند.در مواردی از تاکتیک توسل به ترس، برای انسجام و وحدت جبهه خودی در مقابل 

یی تالش رسانه های آمریکا 2001پیش از حمله ایاالت متحده به عراق در مارس .یک تهدید یا دشمن خارجی استفاده می شود

تبلیغاتی گسترده ای انجام دادند که عراق به تولید جنگ افزارهای هسته ای می پردازد و حامی تروریسم است و با این شیوه سعی 

احساس ترس کند و برای حمله آمریکا  -که انسانیت زدایی شده بود -کردند تا افکار عمومی از رژیم سیاسی عراق و صدام حسین

 حامی که –فی دیگر به شهروندان عراقی چنین القاء می شد که آمریکا دنبال تغییر رژیم سیاسی عراق از طر.توجیه سازی شود

 مورد جنگ این و بوده آنان برای دموکراسی تحقق خواهان و هست عراق جامعه در آزاد فضای ایجاد دنبال به و بوده -است تروریسم

قرار خواهند گرفت ، بنابراین به سود آنها خواهد بود که تسلیم نیروهای  هجوم مورد جهان نظامی حات نیز و کشورها سایر حمایت

از سوی دیگر دستگاه تبلیغات روانی آمریکا به نیروهای عراقی هشدار داده بود که با .سازمان ملل است متحد گشته و کشورشان

سال از سقوط صدام، هنوز درگیر بحران  بزرگترین و مخربترین تسلی از شر صدام حسین رها شود. در حالی که عراق بعد از چند

 .اختالفات داخلی است و مرکز پرورش تروریسم در منطقه شده است

مبالغه یکی از روشهایی است که با اغراق کردن و بزرگ نمایی یک موضوع، سعی در اثبات یک واقعیت دارد. کارشناسان  : مبالغه -31

غربی ها همواره با انعکاس مبالغه آمیز دستاوردهای تکنولوژیک  .ه می کنندجنگ روانی، از این فن در مواقع و وقایع خاص استفاد

 .خود و اغراق در ناکامی های کشورهای جهان اسالم سعی در تضعیف روحیه مسلمانان در تقابل با تمدن غربی دارند

ی یا غیرمنطقی است، به این مغالطه شامل گزینش و استفاده از اظهارات درست یا نادرست، مشروح یا مغشوش و منطق : مغالطه -20

 (3134 ،محمدی نجم ) .منظور که بهترین یا بدترین مورد ممکن را برای یک فکر، برنامه ، شخص یا محصول ارائه داد

 جنگ نرمعملیات روانی مقابله با  کارهایراه 2

هکارهای  مقابله با جنگ نرم با توجه به تاکتیک های مطرح شده در جنگ نرم به این نقطه می رسیم که در شرایط  فعلی  را

 چیست و چگونه می توان از تسخیر قلب ها و مغز ها توسط دشمن جلوگیری کرد. مواردی از راهبردهای مقابله با جنگ نرم شامل :
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 .های فرهنگیگسترش دامنه و شمول فعالیت -3

 .افزایش محصوالت فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه و جوانان -2

 .رضاء نیازهای مردمهای مشروع برای اایجاد راه -1

 .ستفاده از دیپلماسی عمومیا -4

ورزی های جامعه اغلب به سبب داشتن احساس نابرابری، مستعد مخالفتاقلیت :هااستفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت -5

رای تنوع قومیت هاست، قرار علیه نظام حاکم هستند و دشمنان فرامنطقه ای یکی از میدان های فعالیت خود را در کشورهایی که دا

می دهند. اما زمانی که نظام مستقر با انجام راهبردهای مناسب در مناطق محروم و دور از مرکز و اختصاص بودجه های الزم در 

قالب طرح های توسعه همه جانبه خصوصا طرح های اشتغال زا و به کارگیری مدیریت های توانمند در این مناطق و با روحیه 

 .بسیجی مشغول خدمت به مردم شدند، می توانند آن احساس را کم کنند یا از میان بردارند جهادی و

در مقابله با جنگ نرم نبایستی منفعالنه عمل کرد. عامالن تهدید نرم از انواع تبلیغاات، فناون مجااب ساازی      :عملیات روانی متقابل

یر نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه هدف اساتفاده مای کنناد.    روش های نفوذ اجتماعی و عملیات روانی به منزله روش های تغی

هاای مقابلاه   انجام تبلیغات هوشمندانه، سریع با قدرت منطق و اندیشه و احاطه ذهنی بر مخاطبان جنگ نرم می تواند یکای از روش 

 .باشد

 

 گیرینتیجه

 

فراد آگاه و هوشمند ( دیگران کنترل خاود را بار   در عصر اطالعات و نظم ارتباطات الکترونیک به جز گروهی از نخبگان ) ا

زندگی خویش و محیط پیرامون از دست داده اند یا به سرعت در حال از دست دادن آن هستندعملیات روانای ، عملیااتی اسات کاه     

مخاطباان خاارجی ،   برای انتقال اطالعات و نشانه های گزیده شده ، با هدف تاثیر گذاری بر هیجان ها ، انگیزه ها ، اساتدالل عینای   

 رفتار دولت های بیگانه ، سازمان ، گروه ها و یکایک افراد طرح ریزی می شود.

هدف اصلی و اولیه ی عملیات روانی ، تسلط بر تفکر و رفتار جمعیات هادف اسات. بارای رسایدن باه ایان مهام ، بایاد          

د . در وجاود انساان ، مغاز نقاش داده پاردازی را      اطالعاتی را که جمعیت هدف دریافت می کند  ، ماهرانه کنترل و دست کاری شاو 

برعهده دارد پس باید گفت از آنجایی که مغز نه دیوار آتش دارد و نه سیستم محافظت از ویروس تا آن را در مقابل شیوه های فریاب  

میدان جناگ یاا یاک    یا امواج الکترومغناتیس مصون بدارد ، هدف بسیار ارزشمندی محسوب می شود . در نتیجه فکر یک سرباز در 

رهبر استراتژیک به صورت بالقوه بی دفاع ترین و با صرفه ترین هدف در عملیات روانای بارای ارساال اطالعاات پاردازش شاده ، باه        

 حساب می آید.

با توجه به مباحث این مقاله به نظر می رسد در ارتبااط باا عنصار اطالعاات و عملیاات روانای بایاد هام تااثیرات عصاب           

هم تاکتیک  ها و روش های اطالع رسانی و بخش خبر و هم به تکنولوژی هاای ناوین رساانه ای در انتقاال اطالعاات       روانشناختی ،

توجه داشت. تالش این نوشتار برای فهم چهارچوب مفهومی عملیات روانی در عصر اطالعات نشان دهنده این مطلب است کاه بارای   

هی ها از روش ها و ساز و کارهای دشمن در این عملیات روانی امری الزم و ضروری مقابله موثر با عملیات روانی دشمن ، افزایش آگا

 است.
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چرا که آگاهی از روش ها و شیوه های عملیات روانی به افزایش آمادگی افراد منجر خواهد شد ، به نحوی که افراد بتوانند با 

نی دشمن نشده ، ابتکار عمل را به دست بگیرند و دشمن را وادار کسب دانش و مهارت های الزم در صحنه عملیات روانی مقهور عملیات روا

 به عکس العمل نمایند.
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War psychological warfare in the age of 
information  

  
 
  

 
                   Abstract  

 
One of the distinctive features of today's world is the increasing significance of nations’ 
soft power and their ability to bring about gradual, subtle and profound changes in 
belief systems, lifestyles, political views, and social attitudes and preferences of their 
target groups using soft power. It is more than two decades that satellites have found 
their way into political, social and cultural arenas besides their previous missions in the 
military field and they are utilized as strategic weapons by the governments having this 
kind of technology, particularly the hegemonic countries. Examining cyber threats as 
one of the dimensions of soft war and identifying cyber threats and cyber-terrorism, this 
paper offers guidelines for security provision. Due to the nature of the topic under 
investigation here, we have utilized documentary-descriptive method in this paper. 
 
Keywords: information age, psychological operations, media, soft power. 
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