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    ان انقالب اسالمي و راهكارهاي خنثي سازي آننات رواني دشميررسي عملب

  نحله احسن نيا

  جهرم  –فارس 

  چكيده

هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و  ترين روشهاي تبليغاتي و از واژه عمليات رواني، امروزه يكي از پيچيده   

: چنين بيان كرد توان اين برآيند اين تعاريف را ميگوناگوني براساس شرايط استفاده از آن ارائه شده است كه 

عمليات رواني عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي ـ رواني يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و 

.  ها و ابزارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب با اتكا به زمينه

جنگ رواني هم مقاطع مربوط به نبرد و جنگ فيزيكي را در  ته قابل توجه در عمليات رواني اين است كه؛ نك

. برمي گيرد و هم مقاطع مربوط به فضايي كه در آن نبرد فيزيكي متكي به نيروي انساني و تسليحات نمي باشد

و هم حين جنگ و هم پس از آن را از اين رو حيطه زماني جنگ رواني هم قبل از نبرد فيزيكي و جنگ رسمي 

از طريق  ايران اسالمي ز ابتداي انقالب اسالمي تاكنون موضوع تغيير نظام جمهوريدر ايران ا. پوشش مي دهد

 بر كاخ سفيد بوده است سياستمداران حاكمدشمنان انقالب اسالمي و همواره مورد توجه  نرم نظامي يا ابزارهاي

برخوردار گرديده و به ويژه با گره  هاي اخير از شدت بيشتري در سال ات روانيبكارگيري عمليدر اين راستا  و

بررسي ابعاد لذا . تر شده است مورد اختالف با آمريكا، پررنگ به ساير موضوعات ايران اي خوردن موضوع هسته

 .ايران يحكومت جمهوري اسالمدر جهت پيروزي در عمليات رواني عليه  دشمنان انقالب اسالمي مختلف تالش

و خنثي سازي عمليات رواني دشمن از جمله مسائل مهمي براي مبارزه با تهديدات ناشي از آن يي كارها راهو ارائه 

در اين مقاله ضمن بررسي مختصر عمليات رواني به كنكاشي كوتاه . است كه مي بايست بدان توجه ويژه داشت

دازي عمليات رواني پرداخته شده است تا با علم بر آنها در محور هاي عملكرد دشمنان انقالب اسالمي در راه ان

در پايان نيز پيشنهاداتي از جمله، . بتوان راهكارهايي را در جهت خنثي سازي عمليات رواني دشمنان ارائه داد 
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تقويت توان بسيج ، ي داخلي و خارجي در عرصه ايران اي جمهوري اسالمي هاي رسانه ها و ظرفيت تقويت قابليت

و چند پيشنهاد ديگر،  اي، صنفي و دانشجويي هاي قومي، فرقه توجه به شكاف ، ي و تعهد نيروهاي مسلحعموم

طرح و مختصراً شرح داده شده است؛ اميد كه اين پژوهش كه تصريحي بر تحقيقات و نگرش هاي صاحب نظران 

  .امر مي باشد، بتواند مقدمه اي براي پژوهشهاي ژرف تر در اين راستا باشد

  :مقدمه

تالشي است آگاهانه و نظامدار براي كه از يك منظر  )Psychological Operations(عمليات رواني 

ابزاري است كه امروزه دشمنان انقالب اسالمي با بكارگيري آن سعي در  ،حريف اتروحيتأثيرگذاري بر افكار و 

يشرفت تكنولوژي جهان گستره ي وسيع مقابله با نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران دارند و روز به روز با پ

صحنه هاي رويارويي و چالشي فراواني ) ره(پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام راحل. تري را به خود مي گيرد

را تاكنون با دشمنان قسم خورده خود پشت سر گذاشته، و بحمداهللا ملت مسلمان ايران با توكل بر خداوند، و با 

بيداري  .ابل قدرتهاي استكباري با قدرت ايستاده و روز به روز در حال پيشرفت استهمت و تالش خود، در مق

اسالمي و تأثيرات شگرف انقالب اسالمي، پيروزي هاي پي درپي مسلمانان را در كشورهاي ديگر به ويژه در 

كبار وارد روزه شوك عظيمي به دنياي كفر و است 33پيروزي حزب اهللا در جنگ . لبنان به دنبال داشته است

كرد، كه نتيجه آن صف آرايي جديد دشمنان عليه مسلمانان در جبهه اي واحد و تشكيل ناتوي فرهنگي به 

رواني  عملياتبنابراين در شرايط حساس كنوني كه فشارهاي . است )مد ظله العالي( فرموده مقام معظم رهبري

بررسي عمليات رواني دشمنان چه از سوي دشمنان خارجي و چه ايادي آن در داخل رو به تزايد است، ضرورت 

سعي حاضر  مقاله .احساس مي شودبيش از گذشته انقالب اسالمي و راهكارهاي خنثي سازي و مقابله با آن،  

راهكارهايي را براي مقابله و خنثي سازي دشمنان انقالب اسالمي ،  عمليات روانيدارد تا با بررسي اجمالي 

بتواند زمينه اي را براي انجام تحقيقات ژرف تر  جهتاينگونه عملياتهاي مذموم ارائه دهد؛ كه اميدواريم در اين 

  .فراهم آورد
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  نگاهي كلي بر عمليات رواني

ها، محيط و  ه به نوع سوژهترين روش هاي تبليغاتي است كه با توج عمليات رواني، امروزه يكي از پيچيده     

به همين دليل، الزم است كه چارچوب واژگان و . شود شرايط گوناگون ديگر، تعاريف متفاوتي از آن ارائه مي

هرچقدر كه محدوده تعاريف و واژگان مشخص و محدود باشد، . تعيين و مشخص باشد ،عبارتها در هر تعريف

  تر خواهد بود ژوهشگران و كارگزاران آسانسازي مفهوم عمليات رواني به وسيله پ عملياتي

  

  

  تعريف عمليات رواني

هايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني براساس شرايط استفاده از آن ارائه شده  عمليات رواني از واژه

 المللي نامه رزمي خود تعريفي جالب از جنگ رواني در عرصه بين در آيين 1955ارتش امريكا در مارس . است

استفاده دقيق و طراحي شده از : (( نامه ياد شده اين گونه تعريف شده است ارائه كرد؛ عمليات رواني در آيين

تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايالت و رفتار دشمن، گروه 

  1))ن مقاصد و اهداف ملي باشدطرف و يا گروه دوست   به نحوي كه پشتيباني براي برآورد بي

مجموع اقداماتي كه از طرف يك كشور به منظور «: به اعتقاد ويليام داواتي عمليات رواني عبارت است از

اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولتها و ملتهاي ديگر در جهت مطلوب و با ابزارهايي غير از ابزار نظامي، 

طرفداران اين نگرش اغلب بر اين باورند كه تبليغات جزء اصلي و اساسي . »شود سياسي و اقتصادي انجام مي

نگرش ديگري وجود دارد كه معتقد است عمليات رواني، طيف وسيعي از فعاليت . جنگ رواني است نه همه آن

  2.گيرد را نيز در برمي) شوند كه به منظور ارعاب يا ترغيب مخالفان طراحي مي(ها نظير ترور و خشونت سمبليك 
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عمليات رواني، آن دسته از تبليغات « : كند به اين معنا كه پل الينبرگر تعريف متفاوت از تعريف داواتي مطرح مي

  3.باشد شود كه، با اقدامات عملي داراي ماهيت نظامي، سياسي و اقتصادي همراه  بر ضد دشمن را شامل مي

ليات رواني عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي ـ رواني عم« : چنين بيان كرد توان اين برآيند تعاريف مذكور را مي

ها  يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاري و نفوذ بر عقايد و رفتار دولتها و مردم در جهت مطلوب با اتكا به زمينه

  ».و ابزارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است

  

  :رواني داراي دوبعد است عمليات

  ريف جنگ روانيچند نكته در راستاي تعا

به جهت كاركردآن با توجه به   جنگ رواني ماهيتاً پديده ي بديعي نيست، اما بر اساس نكات ياد شده،  -1   

  تعبير 

پيچيدگي و عمق تازه يافته و از اين  گستره، تنوع، امثال مك لوهان،» دهكده جهاني« و تعابير  ،»موج سوم«تافلري،

  .يم نيستجهات قابل قياس با عصر سنتي و قد

فضاي خصمانه، غير دوستانه و مبتني بر سوء ظن و قصد تخريبي و آسيب رساني از ويژگيهاي گفتمان   -2   

به عبارت واضح تر در جنگ رواني تأمين منافع فرد حمله شونده غايت نيست و بلكه . حاكم بر جنگ رواني است

منافع و مصالح فرد،  و منفعتي نيز در ميان باشد،از اين رو اگر مصلحت . تهديد منافع ، جوهره جنگ رواني است

  .گروه و يا دولت مهاجم است

   جنگ رواني هم مقاطع مربوط به نبرد و جنگ فيزيكي را در برمي گيرد و هم مقاطع مربوط به فضايي كه  - 3  

واني هم قبل از از اين رو حيطه زماني جنگ ر. در آن نبرد فيزيكي متكي به نيروي انساني و تسليحات، نمي باشد

نبرد فيزيكي و جنگ رسمي و هم حين جنگ و هم پس از آن را پوشش مي دهد، البته چنانچه در تعريف آمده 

  . تالشهاي غير زمان جنگ را عمليات رواني مي نامند

                                                      
<.�ز  ٣، �� <�ي C+�ي ؛ا�! �رات ����ي �ق ) ١٣٢٨(�*@��� ?� ،���� و ه�;� ١٢٠ص.
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ر تبليغات و اقدامات ديگ از آنجا كه در فرهنگ ديني و اسالمي نيز در مقابل دشمنان امكان و مجوز خدعه،  - 4  

همچنين   وجود دارد، از اين رو همچنانكه مسلمانان محتمل است در معرض جنگ رواني ديگران قرار گيرند،

  .مجازند كه در صورت وجود فضاي خصمانه عليه دشمنانشان دست به جنگ رواني بزنند

  

  عمليات رواني از ديدگاه قرآن و سنت

ابزارهاى مربوط به آن براى  طرّاحى شده از تبليغات واستفاده «: جنگ روانى، آمده استديگري از در تعريف    

در قرآن ».هايى كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملى شود نفوذ در خصوصيات فكرى دشمن، با توسل به شيوه

صلى اهللا عليه (اكرم پيامبر زيادى وجود دارد كه بيشتر آن ها ناظر به جنگ هاى صدر اسالم در عصر كريم، آيات

جنگ روانى دشمن بوده و در صدد است كه آن ها را  بخشى از اين آيات در مقام پاسخ گويى به. باشدمى )وآله

داده،  آيات، كه جنبه تعرّضى دارد، مى خواهد روحيه طرف مقابل را تحت تأثير قرار خنثى كند، بخش ديگرى از

ف وشكست مى كنند، درصدد ضع بخشى ديگر از آيات نيز در زمانى كه مسلمانان احساس ;به تسليم وادارد

  .تقويت روحيه آنان است

اين باب،  از مهم ترين روايات در. مى توان روايات متعددى را در اين زمينه ذكر كرد با مطالعه سنّت نيز   

جنگ روانى از مصاديق بارز .»الحرب خدعة« :رواياتى است كه حاكى از جواز به كاربردن خدعه در جنگ است

 رحمه(عّلامه حلّى.در فقه اسالمى، خدعه در جنگ جايز است.است» فريب مكر، حيله و«به معناى » خدعه«

رواياتى كه علماى اسالم براى جواز . در كتاب هاى تذكره و منتهى بر اين مطلب، ادعاى اجماع نموده است)اهللا

 با نقشى) عليه وآله صلى اهللا(پيامبراكرم.گوياى جواز جنگ روانى است خدعه در جنگ بدان استدالل نموده اند،

وى جنگ . جديد به وجود آورد همه جانبه، كه در جنگ ها به كار گرفته بود، دگرگونى بزرگى در آيين نبردهاى

هم چنان كه نبرد همه جانبه در تمام  ؛توانست بهره گرفت را به تمام جبهه ها كشاند و از هر سالحى كه مى

 جنگ هاى مسلحانه نتيجه. ت مورد استفاده قرار مى گرفتنيز با شد» جنگ روانى« جبهه ها جريان داشت،

  .تعبير مى شود »نبرد همه جانبه«عوامل نظامى، اقتصادى و روانى است و به همين دليل به 
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نيروها و امكاناتى را كه مى توان در راه جنگ و دفاع و  قرآن كريم به مسلمانان مأموريت داده است تا كليه

چه در توان داريد، از  با آن ها، هر) مقابله(و شما بر «: به خدمت درآورد، فراهم كنند بازدارنده رسيدن به قدرتى

و . ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم آوريد آالت جنگى و اسبان تازه نفس و آماده، براى تهديد و

سوره مباركه ( ...و  ا باشيددشمنى آنان مطلّع نيستيد و خدا به آن ها آگاه است نيز مهي بر ديگران كه شما بر

شامل انواع سالح ها، افراد آموزش  »قوه من«اطالق آيه «: مرحوم طبرسى در اين باره مى نويسد)60 آيه:8انفال 

نظامى، استحكامات، وحدت صفوف و نيروها، تالش و تكاپوى ملى، رشد و  ديده، تأسيسات و آموزشگاه هاى

هر آنچه از پشتوانه  سياسى، استحكام باورهاى ايدئولوژيك و باالخره،استقالل اقتصادى، موضع برتر  قدرت و

  .گردد مادى و معنوى كه مى توان به خدمت جنگ درآورد، مى

  

  عمليات رواني دشمنان انقالب اسالمي

 نرم از طريق نظامي يا ابزارهاي ايران اسالمي ز ابتداي انقالب اسالمي تاكنون موضوع تغيير نظام جمهوريا   

به در اين راستا . بر كاخ سفيد بوده است سياستمداران حاكمدشمنان انقالب اسالمي و همواره مورد توجه 

برخوردار گرديده و به ويژه با گره خوردن موضوع  هاي اخير از شدت بيشتري در سال كارگيري عمليات رواني

 است و به طور رسمي يا غيررسمي در تر شده مورد اختالف با آمريكا، پررنگ به ساير موضوعات ايران اي هسته

اين ميان برخي از  در. ها و يا نوشتارهاي مقامات رسمي و غيررسمي آمريكا نمود پيدا كرده است سخنراني

برانگيز و  در موضوعات چالش ايران برخورد با هاي خويش را جهت كاران تندرو آمريكايي يكي از گزينه نومحافظه

از  ايران تغيير حكومت... اي، بحران عراق، اوضاع لبنان و فلسطين و هسته عبه ويژه حل مسايلي نظير موضو

در  دشمنان انقالب اسالمي بررسي ابعاد مختلف تالش بهمقاله  بخش از در اين . دانند مي نرم قدرت طريق

خواهيم پرداخت و در گفتار پاياني ايران،  حكومت جمهوري اسالميجهت پيروزي در عمليات رواني عليه 

  .و خنثي سازي عمليات رواني دشمن عنوان خواهيم كردبراي مبارزه با تهديدات ناشي از آن  رايي كارها راه
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  محور هاي عملكرد دشمنان انقالب اسالمي در راه اندازي عمليات رواني

و ابزارهاي عمليات رواني  دهه گذشته و بويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران ، رسانه ها 3در    

 اسالمي، به مبارزه با انقالب در تالشي گسترده كوشيده اند با القاي مفاهيمي نادرست دشمنان اين انقالب

ارتباطات  هاي قانوني و در بستري از چارچوب بپردازند و به نوعي با به راه انداختن شيوه ي جديدي از براندازي

و سپس از طريق  دهند افزايش ايران اسالميدر جامعه  خود رامقبوليت اجتماعي، ابتدا ميزان مشروعيت و 

و ارزشهاي دگرگوني نظام سياسي  ،از ضروريات آن به شمار مي رود هاي بيگانه  قدرت نقش يي كه ها كانال

برخي از محورهايي را كه دشمنان انقالب  جهتدر اين  .انقالب اسالمي را به خيال پوچ خود محقق سازند

  :خود قرار داده اند مرور مي كنيممبناي عملكرد ي اسالم

 انسجام اجتماعي و احساس تعلق مردم به حاكميت؛ نمودن ضعيف

 اعتمادي به مسوالن و كارگزاران نظام؛ بي

 ي نظام؛ ناكارآمد نشان دادن عملكرد مجموعه

 )با سياست هاي دولتها و نهادهاي غربي (  ي تغييرات سياسي؛ تشويق و ايجاد زمينه

  )با سياست هاي دولتها و نهادهاي غربي (  اصالح و آزادسازي اقتصادي؛

 تشويق و ترغيب اصالحات آموزشي؛

  اي؛ هاي قومي و فرقه دامن زدن به اختالفات و شكاف

كه در بخش بعد به آنها اشاره البته دشمنان انقالب اسالمي همواره براي دستيابي به اهداف فوق شيوه هايي را 

خواهد شد، به كار مي گيرند؛ كه الزم است با مطالعه آنها براي يافتن راه هاي خنثي سازي عمليات دشمن 

  .تالش شود

  

  

  مواضع عمليات هاي رواني اخير دشمن عليه ايران
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ت و ايجاد تعلق مردم به حكوم پيگيري سياست جنگ رواني مداوم و مستمر، با هدف تضعيف احساس   

ترين موضوعاتي كه  مهم. است نرم در سياست براندازي هاي اساسي موفقيت آمريكا نارضايتي نيز يكي از پايه

 :استفاده ميكند عبارتند از ايران عليه گسترش جنگ رواني اياالت متحده از آنها در جهت

دهي افكار  ايران، جهت اي هاي هسته فعاليت براي خطرناك نشان دادن تالش: ايران اي ي هسته پرونده) الف    

به  ايران ايران، نشان دادن عليه ي واحد مسوالن براي ايجاد يك جبهه عمومي جهان در سطح شهروندان و

جمهوري  اي هاي هسته نسبت به فعاليت ايران ي كشور منزوي، ايجاد وحشت در كشورهاي همسايه عنوان يك

به علت نفت و گاز  ايران اينكه بر ضد محيط زيست، ادعاي ايران لكردهاياسالمي، ايجاد حساسيت نسبت به عم

آميز  ي صلح محورهاي اصلي جنگ رواني آمريكا بر ضد برنامه از... اي ندارد و فراوان نيازي به انرژي هسته

 از حق طبيعي خود براي ايران جنگ رواني آمريكا در اين قضيه نيز دست كشيدن هدف. است ايران اي هسته

 .اي است منطقه به يك قدرت ايران اي و جلوگيري از تبديل شدن ي سوخت هسته دستيابي به چرخه

ي داخلي و خارجي تقسيم ميشوند  دو دسته ها از نظر منشأ خود، به آشوب: ايجاد آشوب و احساس ناامني) ب  

ايجاد آشوب و احساس . شود يك كشور قلمداد مي عليه دشمن كه نوع خارجي آن نوعي ابزار جنگ رواني

هاي مردمي، ترديد  ي مناسب را براي كاهش مشروعيت نظام، كاهش حمايت زمينه ناامني در يك كشور ميتواند

. فراهم نمايد هاي نظام كفايت مسوالن، پذيرش نقش قدرت منجي و در نهايت تضعيف حاكميت و پايه نسبت به

و شادي ها خشن يك اقليت بزرگ در كشور  شورش مسلحانه وها ابعاد متغيري دارند و ميتوانند از  البته شورش

 . بعد از فوتبال و يا تظاهرات دانشجويي را در بر بگيرند 

فارس به  ميتوان به تالش براي تغيير نام خليج براي نمونه: المللي ي بين در عرصه ايران هاي شديد چالشت) ج  

و  »شيخ شعيب«به  »الوان«ي  و جزيره »قيس«به  »شكي«ايراني مانند  خليج عربي، تغيير نام برخي جزاير

هاي زيادي را براي  مشغوليت اين موارد عالوه بر اينكه. گانه اشاره نمود بر جزاير سه ايران حاكميت تشكيك در

ي  با كشورهاي حاشيه ايران ممانعت براي بهبود روابط دستگاه سياست خارجي كشور ايجاد ميكند، در ايجاد
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 هاي شكل گرفته در اين منطقه نيز موءثر واقع شده و در نوع خود كمكي به ائتالف در ايران ركتفارس و ش خليج

 .ارزيابي ميشود ايران آمريكا در راستاي سياست خود براي انزواي

تهديد به  ايران جمهوري اسالمي عليه آمريكا يكي از ابزارهاي جنگ رواني: ايران ي نظامي به حمله) د   

طرح چنين حمالتي كه از سوي محافل نظامي آمريكا . افغانستان و عراق است پس از ايران بهي نظامي  حمله

تا اعمال  ايران جمهوري اسالمي عليه ميشود طيف وسيعي از اقدامات نظامي از قبيل عمليات ايذايي ارايه

هاي ديگر نقش  طرحاز سوي ديگر برخي  .گيرد اي كشور را در بر مي فشارهاي دريايي و حمله به مراكز هسته

را براي كمك به تغيير رژيم يا حمالت  ايران ي همسايه كشورهاي خارجي مانند اسراييل و حتي كشورهاي

 .آمريكا در اين حوزه از جنگ رواني خود چندين هدف را دنبال ميكند. قرار ميدهند نظامي هدفمند مورد تأكيد

روز رساني تجهيزات نظامي  ي صنايع دفاعي و به در زمينه ايران ي هاي گسترده طرح اين مسايل منجر به فعاليت

كشور، گامي در جهت تعميق مشكالت اقتصادي  ي هاي اضافي به بودجه خود خواهد شد كه با تحميل هزينه

به رقابت تسليحاتي در منطقه، اهميت و ضرورت حضور آمريكا در  از سوي ديگر با دامن زدن. محسوب ميشود

كشورهاي  براي تهديد ايران هاي اين كشور مورد تأكيد قرار گرفته و همواره خطر گاهپاي فارس و حفظ خليج

 .ي تبليغاتي قرار ميگيرد منطقه و جهان مورد استفاده

هاي رواني  ي فعاليت ها و داليل عمده يكي از زمينه: در ارتباط با روند صلح خاورميانه ايران عليه جنگ رواني) و  

 مقامات اين كشور از چگونگي مخالفت جمهوري اسالمي با روند صلح اعراب و رژيم استنباط ايران عليه امريكا

با توجه به . پيدا ميكند اهللا لبنان معني در همين رابطه، همكاري اين كشور با سوريه و حزب. صهيونيستي است

هاي  ده ميشود دستگاهدي ايران ترين نفوذپذيري از كوچك اين موضوع است كه هر زمان در تحوالت خاورميانه

 كه رژيم »كارن آ«موضوع كشتي . نمايي كنند سعي ميكنند آن را به شدت بزرگ تبليغاتي با بوق و كرنا

رژيم . ديدگاه فوق است ي بارزي بر نشانه، آن را در بندر عقبه توقيف كرد  2002صهيونيستي در ماه ژانويه 

تبليغات ضدايراني در امريكا . ها بود فلسطيني حه برايتن اسل 50صهيونيستي ادعا ميكرد كه آن كشتي حامل 

مسول  ايران كند كه اوالً طور القا مي اي است كه به مخاطبان اين گونه در ارتباط با صلح خاورميانه به
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ايران،  مختلف هاي نبودن روند صلح ميان رژيم صهيونيستي و اعراب است و ثانياً، بدون حمايت بخش نتيجه

 .پذيرفتند اين رژيم اصالً صورت نمي عليه ...اهللا لبنان و ه حماس، جهاد اسالمي، حزبهاي گرو فعاليت

به نقض  ايران نمودن محكوم: ايران براي فشار بر المللي ي بين هاي بشردوستانه ي ابزاري از گفتمان استفاده) ه  

اعتنايي به  شكنجه، بياي، حمايت از افراطيون، اعمال  سالح هسته حقوق بشر، تالش براي دستيابي به

المللي  ي بين در عرصه ايران ي از ابزارهاي ديگر جنگ رواني آمريكا براي تخريب وجهه... المللي و  بين هنجارهاي

 .است ايران جمهوري اسالمي امنيت عليه هايي و كسب نوعي مشروعيت عمومي براي اقدام

ها و مراكز  نيست كه تنها از سوي سازمان گيجن ايران عليه بنابراين مشخص ميشود كه جنگ رواني آمريكا

هاي غيرنظامي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و  ها و فعاليت تمام تالش عمليات رواني. نظامي به راه انداخته شود

آن است كه  بر ميگيرد و مقابله با آن نيز نيازمند هماهنگي و همكاري تمامي نهادهاي مرتبط با اطالعاتي را در

  .كارها بدان پرداخته خواهد شد در قسمت راه

 

  :راهكارهاي مقابله و خنثي سازي عمليات رواني دشمن

پس از بررسي اجمالي مواردي در ارتباط با كليات عمليات رواني و شناخت شيوه هاي بكارگيري آن توسط  اكنون

  . دشمنان انقالب اسالمي به بررسي پيشنهادات و راهكارهاي مقابله و خنثي سازي عمليات رواني خواهيم پرداخت

  

 هاى برخورد قرآن با تبليغات و جنگ روانى مخالفان  شيوه

و » تحدى«پيامبر و مؤمنان كه به حقانيت خود اطمينان دارند، گاهى دشمن را به : وت به هماوردىدع )الف   

اگر درباره آنچه : فرمايد خداوند مى. يكى از اين موارد درباره حقانيت قرآن است. كنند مبارزه فرهنگى دعوت مى

ن بياوريد و اگر اين كار را نكرديد ـ كه هرگز ايم، ترديد داريد يك سوره همانند آ نازل كرده) پيامبر(بر بنده خود 

  ). 23ـ4بقره، آيات ... (نخواهيد كرد ـ پس بترسيد از آتشى كه هيزم آن گناهكارانند 
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فرزند خداست و ) ع(كردند عيسى  مسيحيان نجران، ادعا مى. است 4»مباهله«طلبى،  نمونه ديگرى از اين مبارزه  

بعد از علم به مطلب حق، باز هم با پيامبر به مجادله برخاستند و از قبول حق طفره رفتند، آنگاه آيه نازل شد كه 

فوس خود مباهله به آنان بگو بياييد ما با زنان و فرزندان و نفوس خود و شما نيز با زنان و فرزندان و ن !اى پيامبر

كند  كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار بدهيم تا معلوم شود كه خداوند دعاى كدام يك از ما را مستجاب مى

مقدمات مباهله فراهم شد و مسيحيان نجران فهميدند كه زيان خواهند ديد و از انجام آن ). 61عمران، آيه  آل(

   .سرباز زدند و به قبول جزيه تن در دادند

  

در جنگ بدر مؤمنان از نظر نيروى انسانى و امكانات با كافران بسيار  :تقويت روحيه مؤمنان با امداد غيبى )ب    

نابرابر بودند، مسلمانان در ميدان جهاد، از درگاه الهى تقاضاى يارى كردند و خداوند براى شادى و اطمينان قلبى 

بخش آنان را فراگرفت، بارانى  در آن شب خواب آرام). 9و10، آيات انفال(آنان، هزار فرشته را به ياريشان فرستاد 

هايشان را  هاى آنان را محكم و گام ها زدود و دل هاى شيطان را از آن از آسمان باريد و آنان را پاك كرد و پليدى

انفال، (يق كرد تر تشو در قلوب كافران رعب انداخت و مؤمنان را به مبارزه جدى). 11انفال، آيه (استوار گرداند 

  ). 12آيه 

اين ). 32حج، آيه (» بزرگ داشتن شعائر الهى نشانه تقواى دل است«: فرمايد خداوند مى: الهى 5تعظيم شعائر )ج

: بعضى از مصاديق شعائر الهى در قرآن عبارتند از. هاى كلى است هاى آيين الهى و برنامه شعائر شامل سرفصل

، ولى شعائر الهى منحصر به )158بقره، آيه (سعى بين صفا و مروه ) 36يه حج، آ(قربانى كردن شترهاى فربه، 

بزرگداشت شعائر دينى مخصوصا به صورت جمعى نوعى تبليغ و مقابله با جنگ روانى محسوب . اينها نيست

  .شود مى

  

  برخي پيشنهادات براي خنثي سازي عمليات رواني دشمن

                                                      
 �+�ه*: یK.� �)�یJ 3�?�.� ب: ی�Hی7� ٤
٥ Mو � ��: ا� M��8 �.K� :و ب ���K N�/ �O�K 
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 ي داخلي و خارجي در عرصه ايران جمهوري اسالمياي  هاي رسانه ها و ظرفيت تقويت قابليت

ناشي از تالش غرب براي ايجاد جنگ رواني و  براي خنثي نمودن تهديدات ايران روي كارهاي پيش يكي از راه

براي اين كار . اي است هاي رسانه در عرصه ايران اي، تقويت حضور هسته به عنوان يك تهديد ايران نشان دادن

هاي  ديدگاه اي براي انعكاس وضعيت و اي داخلي و خارجي، تقويت سيستم ماهواره انههاي رس شبكه تأسيس

تواند  اي مثبت از كشور مي دادن چهره هاي بيطرف جهاني براي نشان و استفاده از رسانه ايران جمهوري اسالمي

. مومي موءثر واقع شودي جهاني و نزد افكار ع در عرصه ايران از گرفته در اصالح تصوير نادرست و نامناسب شكل

همزمان  ي هدفمند، متناسب، هاي بيگانه و مقابله هاي اصلي مورد توجه رسانه مداوم اولويت در همين راستا رصد

به خصوص صدا و سيماي  هاي مختلف تواند مورد توجه رسانه و هوشمندانه با تهديدهاي ناشي از آن مي

  .قرار بگيرد ايران جمهوري اسالمي

  

  

 

  

  

 تقويت توان بسيج عمومي 

از طرف ديگر قدرت بسيج . جامعه دارد هاي متراكم و گسترده در نياز به وجود نارضايتي عمليات رواني    

  ، عمليات روانيهمچنين در . نيروي خارجي و داخلي بيشتر است از هر ايران اجتماعي و سياسي نظام حاكم در

  بيطرفي نيروهاي 

ي  مقابله ايران شود؛ در حالي كه در جمهوري اسالمي در پيروزي آن محسوب مي كننده عاملي تعيين نظامي

  برخواسته

   .مي رسدامري بديهي به نظر  ضد ايراناز اعتقاد و تعهد نيروهاي مسلح با هرگونه تالش بر
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 اي، صنفي و دانشجويي هاي قومي، فرقه توجه به شكاف

يا بحران جلوگيري كرد و تالش نمود سطح  شكاف به چالش و در مورد هر شكاف بايد از يك سو از تبديل آن   

مناطق مرزي و قومي كشور و نشان دادن اهتمام و تعهد دولت به  همچنين توجه بيشتر به. آن را كاهش داد

 در همين. افكني دشمنان را خنثي كند تواند تا حد زيادي تهديدهاي ناشي از تفرقه مي هاي ايشان درخواست

نظام از برخوردهايي كه  ي كالن امنيتي و قضايي كشور بايد تحت مديريت و صالحديد مجموعه راستا نهادهاي

به عالوه مديريت اين . مخالفان شود خودداري كنند اي براي دار و بهانه هاي دامنه تواند منجر به نارضايتي مي

 ي دشمنان از آن هرگونه سوءاستفادهتواند امكان  هاي اجتماعي مي اعتراضات و جنبش ها با كاناليزه كردن چالش

ي نهادهاي  فرهنگي به وسيله هاي در نهايت بايد گفت اقدام راهبردي در اين زمينه، تالش.سازد منتفيرا 

هاي مختلف براي جلب مشاركت  كارگيري تاكتيك هاي مختلف و به ساز است تا با توجه به اقليت فرهنگ

  .ايراني را تقويت كنند اجتماعي كشور تالش نمايند و هويت مليو  اجتماعي و سياسي آنها در سيستم سياسي

  

 كاهش قدرت اثرگذاري بيگانگان بر نهادهاي مدني داخل كشور

 نرم هاي براندازي مناسب نسبت به كاهش زمينه ريزي بايد از يك طرف با برنامه عمليات روانيبراي مقابله با    

هاي گوناگون سيستم را تعريف كرد و از  دگرگوني مدني در بخشاصالح و  هاي مناسب جهت اقدام كرد و كانال

اين اقدامات . نمود بايد با مديريت مناسب، از ارتباط نامطلوب عناصر جامعه با عوامل بيگانه جلوگيري طرف ديگر

  .ابزارهاي ارتباطي بيگانگان سازماندهي شوند همگي بايد در راستاي عدم نارضايتي عمومي و كاهش مطلوبيت

  

 المللي بين ي در عرصه دشمنانهاي  به چالش كشيدن مشروعيت اقدام

تواند با نشان  ي جهاني مي خود در عرصه المللي و حقوق با استناد به مقررات بين ايران جمهوري اسالمي   

اياالت متحده در مورد موضوعات مورد توجه جهاني دشمنان خصوصاً  آميز هاي دوگانه و تبعيض دادن سياست
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اياالت متحده مديريت نمايد و يا  عليه اي، به نوعي افكار عمومي را هسته هاي مانند حقوق بشر و گسترش سالح

  .هاي آمريكا جلوگيري نمايد بخشي به سياست همراهي افكار عمومي براي مشروعيت حداقل از

 

  تقويت كارآمدي نظام از طريق بهبود عملكرد يا تاكتيك اقناع

ي متوسط و تقويت احساس  كنترل طبقه هاي اجتماعي، هاي اساسي براي مقابله با شكافكار يكي از راه   

لذا . ترين قشر خواهان منافع سياسي در جامعه است متوسط اصلي ي طبقه. است آنهاكارآمدي نظام در ميان 

 نظام به افزايش كارآمدي نظام چه از طريق اقدامات واقعي براي نزديك نمودن كاركرد هرگونه تالش براي

تواند در اين راستا  مي آن  هاي مشروع مردم و چه اقناع مردم نسبت به عملكرد مناسب نظام و مسوالن خواسته

بديل و بسيار مهمي هستند و به صورت بلندمدت  بي ها در اين خصوص داراي نقش رسانه. مورد توجه قرار بگيرد

 .تمركز داشته باشند و راهبردي بايد روي اين گزينه
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