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  هاي نوين ارتباطي در عمليات رواني دشمن نقش فناوري

  معلم دبستان شهيد نقابت محمد رضا رزم آرا

  فردوس  –خراسان جنوبي  

  چكيده

انسانها اكنون محصور ارتباطات و اطالعاتي هستند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون ذهن آنها را در         

اطالعاتي در حوزه عمليات  - هاي ارتباطي  فناوري. دهند حركت ميراستاي اهداف از پيش تعيين شده خود 

در واقع عمليات رواني و يا به تعبير ديگر تأثير و نفوذ در افكار و رفتار ساير  است   رواني نيز كاربرد فراواني يافته

هاي  فناوري كنند، امروزه از طريق ريزي مي دول و ملل كه كارگزاران آن را در جهت اهداف و مقاصد خود پي

هاي  هاي مذكور، شيوه فناوري. هاي نوين، رو به گسترش نهاده است اطالعاتي به خصوص رسانه -ارتباطي 

اين نوشتار سعي . اند عمليات رواني را متحول و سازوكارهاي انجام عمليات رواني را وارد مرحله جديدي نموده

يات رواني را مورد بررسي قرار دهد، بدين منظور پس هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي در عمل دارد، نقش فناوري

مختصري از ،هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي در عمليات رواني  از تعريف عملياتي مفاهيم اصلي، نقش فناوري

ها در عمليات رواني  اطالعاتي در عمليات رواني ذكر شده و در نهايت تأثير اين فناوري - پيشينه وسايل ارتباطي 

  . گردد د نمونه بررسي ميبا ذكر چن
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  مقدمه 

ترين فناوريهاي ارتباطي  اي اثرگذار و به عنوان يكي از مهم در تاريخ عمليات رواني، نوشتار به عنوان وسيله   

پ، استفاده از اطالعات در امر ادر قرن شانزدهم ميالدي و ظهور صنعت چ. گرفت گذشته مورد استفاده قرار مي

در اين . تر شد متحول گرديد؛ در نتيجه نقش نوشتار كه اينك عموميت يافته بود، پررنگعمليات رواني كامالً 

هاي اخير استفاده از كتاب و نشريات در ميدان جنگ، جهت تضعيف روحيه طرف  برهه، به خصوص در دوره

رواني صورت  اطالعاتي در عمليات - اي كه در استفاده از وسايل ارتباطي  تحول عمده. مقابل بسيار رواج يافت

جديدي  مرحلهوارد ) حدود يك قرن پيش(هاي الكترونيكي است كه با اختراع راديو  برداري از رسانه گرفت، بهره

برداري از آن عليه  آلمان در جنگ جهاني دوم از راديو، جهت پيشبرد اهداف خود در عمليات رواني و بهره. شد

كشورهاي مورد هجوم استفاده فراواني برد، چنانكه اصطالح راديوي سري يا آنچه اغلب راديوي سياه ناميده 

پس از اشغال كشورهاي مورد هجوم، از ها  در آن زمان آلمان. شود، از جنگ جهاني دوم رايج شد مي

مريكاييها در آكردند اما، پس از آن  ايستگاههاي راديويي آن كشورها براي فريفتن دشمنان خود استفاده مي

آنها در كشورهاي آماج خود، پيش از تهاجم، بعد و يا . گيري از اينگونه ايستگاهها، از ديگران پيشي گرفتند بهره

گزيدند،  كردند، اما اغلب عناويني كه براي راديوي سيار خود برمي هاي سيار استفاده مي حين اشغال، از فرستنده

براي نمونه، آنها در جنگ ويتنام راديو سيار خود را راديو ويتنام آزاد . بود حملهاسامي راديوهاي كشورهاي مورد 

هاي مردم ويتنام شمالي را  ظرات و نگرشها با سوء استفاده از اين نام در صدد برآمدند تا ن امريكايي. نام نهادند

شواهد مربوط به يك دهه جنگ ويتنام، بيانگر موفقيت راديوي سري . مينه و شوروي تغيير دهند به هوشي

با فراگير  1970و  1960هاي  طي دهه. مريكاييها در نيل به برخي اهداف تاكتيكي و عملياتي در ويتنام استآ

ها در اين زمان با پوشش  امريكايي. وسيله در عمليات رواني نيز شيوع پيدا كردشدن تلويزيون، استفاده از اين 

هاي نبرد عليه  خبري جنگ از طريق تصاوير تلويزيوني، نتيجه معكوس گرفتند، افكار عمومي با ديدن صحنه

ب انقال. مريكا در جنگ شكست خوردآجنگ موضع گرفته و حمايت خود را از دولت كاهش دادند؛ در نتيجه 

الكترونيكي جديد، تمام شئون زندگي انسانها را متأثر  هاي اطالعاتي، به ويژه پيدايش رسانه - فناوريهاي ارتباطي 
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راديو و (هاي الكترونيكي  در جريان جنگ سرد نيز عمليات رواني بين دو اردوگاه، از طريق رسانه. نموده است

در تحريك افكار عمومي كشورهاي اروپاي شرقي و راديو اروپاي آزاد نقش مؤثري . جريان داشت) تلويزيون

امروزه، وسايل ارتباط جمعي از طريق انتقال اطالعات و . فروپاشي نظامهاي كمونيستي اين كشورها ايفا نمود

   .كنند گيري افكار عمومي جهان بازي مي اي را در شكل مبادله افكار، نقش عمده

  

  مفهوم ارتباطات 

فن انتقال اطالعات، افكار و رفتارهاي انساني از يك «: ارتباطات در معناي عام يعني ،به تعبير ادومين امري   

داند كه از خالل آن روابط انسانها برقرار شده و  چارلز كولي نيز ارتباط را سازوكاري مي» .شخص به شخص ديگر

ساني است كه ماهيت گيري جامعه ان بنابراين ارتباط، انتقال پيام به ديگري و اساس شكل. يابد گسترش مي

آيد و تمامي مظاهر فكري و ابزار  روابط انسان بر اساس ارتباط پديد مي. شود جوامع فعلي بر پايه آن تعريف مي

ميكي اسميت نيز به طور مفيد و مختصر ارتباطات . يابد انتقال آن در مكان و زمان بر پايه اين سازوكار توسعه مي

به طور كلي . » ها، حافظه و افكار در ميان مردم انتقال اطالعات، احساس فرايند«: كند را اينگونه تعريف مي

ارتباطات، در برگيرنده روند مبادله اطالعات به مفهوم عام و يا به عبارتي به مثابه پيوند و اجتماع ابزارها و «

   ».شود ها، جهت انتقال اطالعات تلقي مي تكنيك

  تحول مفهوم ارتباطات 

كه  صنعتي و رشد روزافزون فناوري، حوزه عملكرد و مفهوم ارتباطات نيز متنوع گرديد، چنانپس از انقالب    

در پايان قرن بيستم انقالب سوم فناوري در حوزه ارتباطات و كيفيت اطالعات گسترده قابل دسترس، آن هم به 

به واسطه پيشرفتهاي . ي شدهاي الكترونيكي در سطح جهان ساز ظهور رسانه سابقه، زمينه اي انقالبي و بي شيوه

تر و با هزينه كمتر مبادله  بيشتر، سريع ،ها فني ارتباطات و افزايش فرصتها براي تعامل اطالعات، كاالها و انديشه

هاي مردم براي برقراري ارتباطات اقتصادي، سياسي و اجتماعي گسترش يافته  شوند؛ بنابراين توانمندي مي

جهاني،  يهاي ارتباط دن و فرهنگ در عصر حاضر، تركيبي از فناوري، نظاماز آنجا كه جوهره اصلي تم. است
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اي را در  هاي عميق و گسترده همراه با توليد، انتقال و پردازش اطالعات است، لذا انقالب ارتباطاتي دگرگوني

كاني به واسطه در عصر ارتباطات، فاصله زماني و م«:  به اعتقاد مانوئل كاستلز. زندگي انسانها ايجاد كرده است

رساني محو شده و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوبهاي مكانيكي جهان  گستردگي و پيچيدگي ابزارهاي اطالع

تواند  اي به خود گرفته كه مي معناي تازه ،لذا حضور در مكان. صنعتي به يمن دانش اطالعاتي از بين رفته است

طرد و حذف او از اين امكان فراگير و در عين حال انحصاري اي و يا  كننده ارتباط شخص با جامعه شبكه تعيين

گيرد، زيرا جهان جديد به صورت شبكه درآمده؛ شبكه  اطالعات صورت مي -كه با محوريت رسانه » .باشد

بنابراين تغيير مفهوم . دهد تنومندي كه بافت اصلي و تاروپود آن را اطالعات و نظام ارتباطات تشكيل مي

كه . بايست در بطن زندگي معاصر، يعني گذر انسانها از سادگي به پيچيدگي ارزيابي نمود ارتباطات را مي

  . اطالعاتي صورت گرفته است -هاي ارتباطي  ترديد اين امر نيز تحت تأثير مستقيم فناوري بي

  

  اطالعاتي نوين  -هاي ارتباطي  فناوري

. اي ارتقاء داده است نساني را به سطح جديد و پيچيدهاطالعاتي، روابط ا ،هاي ارتباطي  انقالب كنوني در فناوري

هاي  شدن و دگرگوني ترين نيروي پويا در پيشبرد فرايند جهاني اطالعاتي نوين، مهم وهاي ارتباطي  فناوري

شدن،  هاي الكترونيكي كه به نوعي زيرساخت اصلي جهاني خصوص شبكه جاري در فعاليتهاي انساني هستند؛ به

شدن، اين  بنابر استدالل ديويد هلد و آنتوني مك گرو و بسياري ديگر از محققين جهاني .شوند محسوب مي

 ،هاي ارتباطي  انقالبي كه حول فناوري.شدن هستند كننده شاكله جهاني ترين عناصر تعيين ها مهم فناوري

ري اطالعاتي گرديده؛ به ساز تغيير پارادايم فناوري، از فناوري صنعتي به فناو اطالعاتي به وقوع پيوسته، زمينه

هاي ارتباطي مبين مقدار قدرت آنها در  طوري كه امروزه به ميزان برخورداري كشورها از اطالعات و فناوري

هاي ارتباطي و اطالعاتي، منبع قدرت ملي و  توان اذعان داشت كه فناوري از اين رو مي. المللي است عرصه بين

اطالعاتي  -هاي ارتباطي  در تعريفي كه از فناوري. اند ورها مطرح شدهترين ابزار قدرت كش شايد به عنوان مهم

ها، تلويزيونهاي  پردازها، روباتها، ماهواره ها، يعني كامپيوترها، تلفنها، داده اي از ماشين مجموعه«: شده است، آن را
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اطالعاتي  -هاي ارتباطي  فناوريمانوئل كاستلز نيز » .شوند افزار، فعال مي اند كه از طريق نرم كابلي و غيره دانسته

ارتباطات راه ) افزارها شامل ماشينها و نرم(ها  ها، كامپيوتينگ ها و ميكروالكترونيك اي همگرا از فناوري مجموعه را

  .داند هاي نوري مي دور، مخابره و پخش الكترونيك

  

  مفهوم عمليات رواني 

رواني دارند، به همين دليل ارائه تعريفي مشخص و يا حدي انديشمندان، ديدگاههاي متفاوتي درباره عمليات    

برخي معناي عمليات رواني را به فعاليتهايي كه به طور مشخص . باشد اي نمي معين براي اين عمليات، كار ساده

دانند كه بيشتر بر  كنند؛ بنابراين آن را تالشي مي در قلمرو و صالحيت نيروهاي مسلح قرار دارد، محدود مي

يكي از تعاريف اوليه . هاي نظامي معين، متمركز است غ براي مخاطبان خاص و پشتيباني از مأموريتتبلي

استفاده اصولي از تبليغات و فعاليتهاي  آنها . ، از سوي وزارت دفاع امريكا ارائه شد1950عمليات رواني، در دهه 

گيريها و  اري بر نظرات، احساسات، موضعها، به منظور تأثيرگذ اي از دولت ارتباطي توسط يك دولت يا مجموعه

هاي دولت يا دولتهاي مزبور و اهداف  طرف، در راستاي تحقق سياست هاي دوست، دشمن و يا بي رفتار گروه

پل الينبرگر در كتاب جنگ رواني، اين مفهوم را در معناي محدود آن تعريف . را عمليات رواني ناميدند  آنها

عمليات رواني استفاده از تبليغات بر ضد دشمن، همراه با اقدامات عملي است «: كه وي بر اين باور است. كند مي

كاربرد برخي «اما تلقي وي از معني وسيع عمليات رواني » .باشد كه داراي ماهيت نظامي، اقتصادي يا سياسي مي

امي صورت شناسي، به منظور كمك به كوششهايي كه در عرصه امور سياسي، اقتصادي و نظ قسمتهاي روان

برخي ديگر بر اين باورند كه عمليات رواني مجموعه اقداماتي است كه يك كشور براي . باشد ، مي»گيرند مي

اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت و ملت ساير كشورها در جهت مطلوب است كه با ابزارهايي غير از ابزار 

نگرش، اغلب بر اين باورند كه تبليغات جزء اصلي و  طرفداران اين. گيرد نظامي، سياسي و اقتصادي صورت مي

اصطالحات مترادف فراواني به جاي عمليات رواني به . شود اساسي عمليات رواني است، اما تمام آن را شامل نمي

كند كه ما در اين نوشتار  كار رفته كه صالح نصر در كتاب معروف خود، جنگ رواني به هيجده عنوان اشاره مي
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ها در خالل  بار انگليسي را نخستين  »جنگ سياسي«اصطالح . كنيم ز مشهورترين آنها را معرفي ميدو عنوان ا

يك روزنامه رسمي انگليسي، مفهوم جنگ سياسي را اينگونه تعريف . جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار دادند

گير، سعي دارند با استفاده جنگ سياسي يكي از اشكال نزاع بين دولتهاست كه هر يك از طرفهاي در«: كند مي

هاي غير مسلحانه، اراده خود را تحميل كنند، بنابراين سالح عمده در جنگ سياسي، فعاليت مشترك  از شيوه

  .مريكايي نيز به كار گرفته شدآبعدها اين اصطالح در محافل علمي » .باشد ديپلماسي و تبليغات مي

  

  اهداف و مقاصد عمليات رواني   

  از بين بردن اميد مخاطبان و يا جناح مقابل؛  •

  اعتمادي نسبت به رهبران جناح مقابل؛  ايجاد بي •

 ايجاد شكاف در بين جامعه مخاطب؛  •

  

  اطالعاتي و عمليات رواني -هاي ارتباطي  فناوري

س آنها شماري است كه گسترش امكانات ارتباطي در رأ عصر حاضر، در پرتو دانش و فناوري، شاهد تحوالت بي  

زمان، معلومات  هاي گوناگون با انتقال اطالعات هم ها و رسانه در چنين شرايط زماني، اينترنت، ماهواره. قرار دارد

پيشرفت فناوري و . و مبادله افكار و عقايد نقش زيادي در تحوالت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارند

اي مستقيم با مردم دارند و بر افكار عمومي مؤثرند،  ، كه رابطهاطالعاتي - در راستاي آن توسعه وسايل ارتباطي 

به قول كارشناسان ارتباطات، قرن حاضر، عصر تبادل . بيانگر اهميت آن در تمامي ابعاد جامعه جهاني است

 وريبنابراين امروزه كشورها براي دستيابي به اهداف و منافع خود در ساير نقاط جهان، از اين فنا. است   اطالعات

  . شوند، عمليات رواني است كار گرفته مي ها به از جمله مواردي كه اين فناوري. برند هاي فراوان مي ها بهره
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  اطالعاتي به مثابه قدرت نرم  -هاي ارتباطي  فناوري

ارتباطي، معركه فناوري است كه سبب بروز تحولي عمده در ساختار قدرت گرديده و اركان  -انقالب اطالعاتي    

 گانه انقالب صنعتي را كه شامل حاكميت ملي، اقتصاد ملي و قدرت نظامي و استراتژيك بود تغيير داده است هس

اي ملموس، فراگير و اثرگذار،  و جوزف ناي معتقدند كه انقالب اطالعاتي و ارتباطي به عنوان پديده  رابرت كوهين.

ترين  ارتباطي مهم -هاي اطالعاتي  احتماالً فناوري ،21گذارد چنانكه در قرن  تأثير بسزايي بر منابع قدرت مي

هاي  اي محسوس در اقناع فرهنگ از طريق برنامه افزاري به گونه قدرت نرم. منبع قدرت شناخته خواهند شد

اطالعاتي، همچون ماهواره و  -هاي ارتباطي  تلويزيوني اثرگذار است و ترديدي نيست كه سازوكارهاي فناوري

. هاي الكترونيكي جهاني، تاروپودهاي قدرت تمدنهاي آينده را تشكيل خواهند داد ئي شبكهپرتو امواج نامر

ترين ابزار برخورداري از  ارتباطي، دسترسي به قدرت فناوري اطالعاتي، اصلي -بنابراين در عصر انقالب اطالعاتي 

با ظهور و گسترش . باشد قدرت نرم و آرام يا قدرت معنوي در مقابل قدرت سخت و خشن و يا قدرت مادي مي

ارتباطي، طبيعت سياستها و الگوهاي اعمال قدرت، متحول شده و ضرورت توسعه  -روزافزون انقالب اطالعاتي 

كنندگان را قادر ساخته تا بتوانند  اي بر همگان آشكار گرديده است، چرا كه استفاده هاي الكترونيكي و رايانه شيوه

اطالعاتي رخ داده، نظير  - هاي ارتباطي  تحوالت شگرفي كه در فناوري. برندبه بهترين نحو ممكن بهره كافي ب

به ويژه (اند  گيري افكار عمومي جهاني داشته ها در شكل انفجار اطالعات، و انقالب اطالعاتي و تأثيراتي كه رسانه

رسند و  به نظر مي در كنار پيدايش جامعه اطالعاتي ديگر اموري عادي) پس از توسعه فناوريهاي عظيم ارتباطي

ها، تلويزيونهاي جهاني، بسياري از مفروضات  اي، ماهواره هاي رايانه شبكه. نيازي به بحث و گفتگوي بيشتر ندارند

اند و چنان جغرافياي جديدي از مناسبات قدرت را در سطح جهان  و اصول پيشين قدرت را به چالش طلبيده

جغرافياي جديد، جغرافيايي است مجازي . ورش هم غيرممكن بوداند كه تا بيست سال پيش حتي تص پديد آورده

امروزه، . هاي سياسي و فرهنگي كه ناگزير بايد در همين فضاي الكترونيكي عرض اندام كند  مايه مقاومت و بن

هايي  هاي نوين از كار ويژه خاص خود به عنوان كانال اطالعاتي به خصوص رسانه -هاي ارتباطي  اهميت فناوري

كوشند تا مخاطبان آن سوي مرزها را تحت تأثير  گيرد كه سياستمداران و دولتمردان از طريق آنها مي ت مينشئ
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شوند كه از توانايي الزم و مؤثري براي نفوذ در  ها ابزار مناسب قدرت نرم محسوب مي قرار دهند، چرا كه رسانه

كارگيري  ساز به اطالعاتي جديد زمينه -طي اين ويژگي وسايل ارتبا. افكار عمومي آن سوي مرزها برخوردارند

  . شده است) آماج(گسترده و روزافزون عمليات رواني و اقناع افكار عمومي كشورهاي هدف 

  

  اطالعات  -هاي عمليات رواني در عصر ارتباطات  ويژگي

اتي، استعمار نو، هاي جديد نبرد، از قبيل جنگ اطالع امروزه جنگيدن با استفاده از اصول و ابزارها و شيوه   

تر ولي در عين  آپارتايد اطالعاتي، سياستهاي الكترونيكي و غيره در جهت اعمال قدرت ظاهراً خيرخواهانه و سالم

اينك ديگر جنگ بدون «: گويد پل ويريليو در اين باره مي. گيرد حال با قدرت عمل و تخريب بيشتري صورت مي

سالح به همان اندازه كه از خصيصه ويرانگري . ذاري رواني معنا نداردبازنمايي و تسليحات پيشرفته، بدون تأثيرگ

 در اينجا اشاره ويريليو به استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي و» .با قوه ادراك نيز پيوند دارد ،برخوردار است

م و تغيير پيشرفت عل. شود گيري از آنها در عمليات رواني در كنار جنگ فيزيكي مطرح مي بهره اطالعاتي و

اي از جهان، تنها به ياري اينترنت  ماهيت اطالعات به حدي رسيده كه دقايقي پس از وقوع يك حادثه در نقطه

هاي  هاي نوين و تأثير بسزايي كه انواع آنها، به ويژه شبكه اهميت رسانه. توان از تمام جزئيات اخبار مطلع شد مي

.. گردد هاي جديد آنها برمي ها دارند، به ويژگي رواني توسط دولت اي و اينترنت در پيشبرد عمليات خبري ماهواره

تصرف كويت توسط عراق و . فارس به خوبي مشخص شد هاي خليج ها طي جنگ اين بعد از اثرگذاري رسانه

تواند باقي بماند حتي اگر به طور فيزيكي توسط كشور ديگري  سپس آزاد شدن آن نشان داد كه يك دولت مي

آفريني  اگر دولتي بتواند بر صفحه تلويزيون وجود داشته باشد، قادر است به موجوديت و نقش. اشداشغال شده ب

امير كويت در . ها باقي ماند سرزمين كويت اشغال شد، اما دولت آن همچنان در قلمرو رسانه. خود ادامه دهد

ميليون  8/10اي معادل  هزينهنولتون را با  - مدت زماني كه كشورش به اشغال عراق درآمده بود، شركت هيل 

شركت مذكور كه انتقال پيامهاي رژيم كويت را بر عهده داشت، با هدف افزايش تنّفر از . دالر به خدمت گرفت

هاي  هايي را پيرامون سوءاستفاده صدام و ايجاد همدردي با قربانيان تجاوز عراق، در يك عمليات رواني، برنامه
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ها در مقايسه صدام با هيتلر نقش مؤثري  كويتي پخش كرد؛ اين نوع برنامهجنسي سربازان عراقي از كودكان 

. هاست غربالگري، تحريف و دستكاري اطالعات از سوي رسانه ،هاي عمليات رواني جديد از ديگر ويژگي. داشت

لگري ها بيش از هر چيز منوط به غربا معتقد است كه در دنياي امروزي، اثربخشي عمليات رواني رسانه  والتز

به طور مثال . كنند آوري مي آوري است كه منابع خبري درباره گروهها و اقوام و ملل آماج جمع سرسام اطالعات

هاي امريكا  غربالگري، تحريف و دستكاري اطالعات از جمله ترفندهاي رواني مرسومي است كه در عمليات رسانه

يتي، پاناما، حمله هوايي به ليبي، عمليات توفان عليه ماركوس در فيليپين و نيز در عمليات آن كشور در هائ

ها با دستكاري و تحريف، اطالعات  به تعبير پترسون رسانه. صحرا و حمله اخير به عراق از آن بهره فراوان بردند

نامند و شگفت آنكه افكار  مي …سفيد را سياه، زشت را زيبا، اشغالگري را آزاديبخشي، آزاديخواهي را تروريسم و 

اهميت فناوريهاي  بابا توجه به نقش . شوند آميز رواني مي ي نيز ناهشيارانه مفتون اين عمليات فريبعموم

هاي گوناگون روحيه طرف  اطالعاتي در عمليات رواني اكنون دولتها با استفاده از اين ابزار به شيوه -ارتباطي 

راي ترغيب مقامات و نظاميان به تسليم در فرستادن پيام از طريق پست الكترونيكي ب. كنند مقابل را تضعيف مي

اي از  نمونه …مقابل دريافت پول، انتشار اخبار كذب مربوط به تسليم شدن برخي رهبران و فرماندهان و 

. دهند اطالعاتي در عمليات رواني مورد استفاده قرار مي -ها از فناوريهاي ارتباطي  راهكارهايي است كه دولت

 -هاي ارتباطي  نقش فناوري.تهاجم اخير امريكا به عراق نيز از اين شيوه استفاده گرديدالزم به ذكر است كه در 

اي را مورد  نظران اصطالح جنگ رسانه اي گسترش يافته كه صاحب اطالعاتي جديد در عمليات رواني به گونه

اي متوسل  رسانههاي نظامي در عمليات رواني به جنگ  در شرايط فعلي استراتژيست. دهند استفاده قرار مي

  . شوند مي

  

  ) چند نمونه عيني(اطالعاتي در عمليات رواني  - هاي ارتباطي  اثرگذاري فناوري

ها با پخش اخبار و تصاوير جنگ، در خصوص خسارتهاي جنگ و  كاركرد منفي رسانه در هنگام جنگ رسانه  

هاي همگاني  به دنبال افشاي رسانه: براي نمونه.شدگان در تضعيف روحيه مردم مؤثرند آمار مجروحان و كشته
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شده از سوي اعضاي ناتو، به خصوص اياالت متحده  ضعيف هاي حامل اورانيوم جهاني، در مورد به كارگيري سالح

امريكا در جريان بمباران مواضع صربها در كوزوو، موجي از خشم و نفرت نسبت به استراتژيهاي ضدانساني 

همچنين در جريان حمله امريكا به ويتنام، . ورهاي اروپايي، ايجاد شدواشنگتن در سراسر جهان، حتي در كش

نظمي و ناهماهنگي نظاميان اين كشور، گزارشهاي متعددي تهيه و ارسال كردند كه  گزارشگران امريكايي از بي

يل رهبران اياالت متحده اين مسئله را يكي از دال. اي داشت در مخالفت افكار عمومي با اين جنگ، سهم عمده

فارس نيز، كاخ سفيد براي حفظ پشتيباني و حمايت مردم امريكا، در  در جنگ خليج. شكست در ويتنام دانستند

اين در حالي . كند كه جنگي بدون خونريزي در جريان است ها به افكار عمومي القا صدد بود تا از طريق رسانه

سعي داشت آثار حمالت ) هزار دالر در هفته 15 به ارزش(ان .ان.بود كه صدام حسين طي انعقاد قراردادي با سي

المللي ارائه دهد تا ديدگاه مردم امريكا و ساير كشورها  صورت گرفته به مناطق مسكوني عراق را در سطحي بين

ان، از جمله .ان.سي و سي.بي.هاي بي در اين خصوص برخي از گزارشگران شبكه. نسبت به جنگ تغيير يابد

. كردند كه به تدريج آرنت ملقب به گوبلز صدام شده بود اي براي صدام تبليغ مي ه گونهسيمپسون سدلر و آرنت ب

، نه تنها براي ساماندهي جريان اطالعات، بلكه براي )1991(فارس  از اين رو، پنتاگون در جريان جنگ خليج

اي  الش گستردهمحدود كردن دسترسي عكاسان، گزارشگران و خبرنگاران به صحنه نبرد و نيروهاي نظامي، ت

هاي هوشمند بدون خطا به  اي كه در آن دوره تلويزيون به پنتاويزيون تبديل شد كه در آن بمب انجام داد به گونه

  .اهداف موردنظر اصابت كردند و تلفات غيرنظامي به بار نياوردند

  

  گيري  نتيجهجمع بندي و 

هاي عمليات رواني را متحول كرده و آن را وارد مرحله  اطالعاتي جديد، مفهوم و شيوه -هاي ارتباطي  فناوري    

اصوالً يكي از اركان پيشبرد . اي موسوم گرديده است اند كه به جنگ اطالعاتي يا جنگ رسانه جديدي نموده

وده است، به طوري كه جنگ جهاني اول را اطالعاتي ب -عمليات رواني در طول تاريخ، ابزار و وسايل ارتباطي 

هاي سياه و سفيد، جنگ  اي، جنگ جهاني دوم را جنگ راديويي، جنگ ويتنام را جنگ تلويزيون جنگ روزنامه
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. اند هاي مدرن ناميده فارس را جنگ رسانه اي و جنگ سوم خليج هاي ماهواره فارس را جنگ تلويزيون دوم خليج

در عصر . شود تري دنبال مي تر و با گستره وسيع سازوكارهاي عمليات رواني پيچيده در اين روند مرحله به مرحله

اطالعاتي در  -هاي ارتباطي  اطالعات و ارتباطات نيز اين مسئله، با جهشي قابل مالحظه، در استفاده از فناوري

زايش كارايي و اطالعاتي جديد موجب اف -هاي ارتباطي  شود؛ چرا كه فناوري گيري مي عمليات رواني پي

  . گيري اهداف و مقاصد كشور ما شده است كارآمدي عمليات رواني در پي

بنابراين درك مقابله . اطالعاتي جديد، سبب پيچيدگي عمليات رواني شده است - هاي ارتباطي  فناوري �

زيادي را  و آشنايي و آموزش شهروندان نسبت به اثرات آن و برنامه ريزي دقيق با سازوكارهاي آن

  . طلبد مي

سرعت، قابليت (اطالعاتي جديد  -هاي وسايل ارتباطي  عمليات رواني در عصر حاضر، با توجه به ويژگي �

باشد،  ديگر منحصر به زمان وقوع جنگ نمي) پخش گسترده جهاني، ارزان بودن و در دسترس بودن

 . بلكه عمليات رواني در زمان صلح نيز فعال است

عمليات رواني اكنون، بسيار زيركانه، غيرمستقيم و نامحسوس ولي در عين حال نسبت به گذشته   �

  . تر است تأثيرگذارتر و عميق

اطالعاتي براي انجام  - هاي ارتباطي  گيري كشورها از فناوري با توجه به نكات فوق، لزوم استفاده و بهره �

  .ذير استعمليات رواني، و يا در جهت مقابله با آن گريزناپ

  منابع و مĤخذ

 . 6، ص 19/1/1380شدن ارتباطات و اطالعات؛ روزنامه همشهري،  جواد سوري؛ جهاني

، )1381المللي،  تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين(شدن و سياست خارجي؛  داريوش اخوان زنجاني؛ جهاني 

  . 119 – 121صص 

 ) 1380تهران، انتشارات سروش، (نصر؛ عمليات رواني؛ ترجمه محمود حقيقت كاشاني،  صالح
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اي براي كنترل اذهان؛ فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم،  محمدحسين الياسي؛ عمليات رواني رسانه

  . 238، ص )1382تابستان (، 34شماره 

نگهاي نوين؛ فصلنامه پژوهش و سنجش، محمدي؛ وسايل ارتباطي سربازان اصلي ميدان ج عبدالرضا شاه

  . 44-45، ص )1382تابستان (، 34سال دهم، شماره 

تابستان (، 36شدن ارتباطات و تهديدهاي امنيت ملي ما؛ شماره  ؛ جهاني)گروه تحقيق(فصلنامه راهبرد 

  . 90، ص )1384

، ص )1381تابستان (، 24هاي كاستلز در عصر اطالعات؛ فصلنامه راهبرد، شماره  قدير نصري؛ فرا روايت

355 .  

الملل؛ ترجمه، عاليه شكربيگي و رويا غندالي،  ها، جنگ و روابط بين لين گرمن و ديويد مك لين؛ رسانه
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  . 16، ص )1380نو، 

 . 19، ص )1371انتشارات اطالعات، : تهران(شناسي ارتباطات؛  محمدباقر ساروخاني؛ جامعه

  . 45، ص )1361سروش، : تهران(شناسي؛  راد؛ ارتباط مهدي محسنيان 
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