
 

 

 سازی آن های خنثی ها و راه جنگ روانی دشمن؛ شیوه

*االسالموالمسلمیندکترالفایغرنصرافجتح

 **دکترهیایابری

 مقدمه
گری و حملهه بها سهالح و تجهیه ات قتهل و  هها، یعنهی نظهامی ها همیشه به الیه سخت آن جنگ

های آن، بخش نرم یک جامعه یعنهی  ها که هم هدف شوند؛ اما الیه نرم جنگ تخری  شناخته می
ها و معیارهای ح  و باطل، خوب و بد، درست  ها، نظام ها، تحلیل دین، معنویت، باورها، اندیشه

های آن، اب ارهای فکری، گفتاری، نوشتاری و  و نادرست، دوست و دشمن و ... است و هم روش
تر از جنگ سهخت نباشهد،  ها و اینترنت هستند؛ از نظر اهمیت و تأ یرگذاری اگر مهم انواع رسانه

تر و زمانبرتر از جنهگ نظهامی و  تر، سخت ابله با جنگ نرم  پیچیدهتردید مق کمتر از آن نیست. بی
تنها دو قهدرت شمشهیر و فکهر در »گوید:  سخت است. ناپلئون با توجه به هر دو نوع قدرت، می

 1«.جهان وجود دارد و در درازمدت، شمشیر همواره در برابر قدرت فکر مغلوب بوده است
ها به راحتی قابل مشهاهده  ماق تاری   تنازع قدرتجنگ روانی، پدیده جدیدی نیست و در اع

، جنهگ روانهی و جریهان امامهت ائمهه است. در رسالت پیامبر خاتم، حضرت محمهد
به وفور نمایان است. در وقهوع و تهداوم انقهالب اسهالمی، حربهه  بیت دشمنان اسالم و اهل

جنهگ روانهی بهه شهمار  کارگیری همه توان فی یکی و سخت، اصلی دشمنان انقالب اف ون بر به
های مکرر آنان از تأ یر جنگ نظامی بهود. ایهن نوشهتار درصهدد اسهت  رود که پس از ناکامی می

جنگ روانی دشمنان جمهوری اسالمی ایران را مورد بحث قرار دهد، ضمن بررسی مفههومی آن 
 ها را بازشناسی نماید. سازی آن های خنثی های جنگ روانی اشاره کند و راه به شیوه
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 مفهوم جنگ روانی 
ری ی شهده از  برنامهه  جنگ روانی، عبارت است از اسهتفاده»در تعریف جنگ روانی آمده است: 

تبلیغات و سایر اعمالی با هدف تأ یر بر نظهرات، احساسهات، مواضهع و رفتهار جوامهع دشهمن، 
ه ایهن در نگاه رهبری امهت اسهالمی نیه  به 1«.طرف و یا دوست برای دستیابی به اهداف ملی بی

شود در دنیا، دشمن به سهراغ  در جنگ روانی و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته می»معناست: 
 2«.ها را منهدم کند آید که آن سنگرهای معنوی می

هایی برای دستکاری تمایالت، دسهتگاه  توان گفت جنگ روانی، سلسله تالش در مجموع می
ها و رفتار آنان بها  جامعه برای تغییر باورها، برداشت ورزی افراد یک اعتقادی، نظام فکری و اندیشه

ای و ارتباطی و مصداقی از جنهگ نهرم اسهت. جنهگ روانهی از بعضهی  اب ارهای مختلف رسانه
جهات با مقوالتی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگهی اشهتراک مفههومی و 

 مصداقی دارد.

 های جنگ روانی شیوه
 شود: شکل انجام میجنگ روانی به دو 

است که منبع انتشار آن پنهان است. این نوع عملیهات  که نوعی عملیات جنگ روانی پنهان
شود که دولت مسئول آن، نامشخص است و یها اگهر ههم بهه نحهوی  به نحوی طراحی و اجرا می

له کشف شود، آن دولت بتواند هر گونه دخالتی را انکار کند. این نهوع عملیهات معمهوال  بهه وسهی
ترین هدف آن، ایجاد حس بهدبینی نسهبت بهه  آید و مهم تبلیغات سیاه و خاکستری به اجرا در می

های اجتماعی مختلفی در فضهای مجهازی ایجهاد  حکومت  موجود است. در حال حاضر شبکه
ههای محتهوایی  های باطل هسهتند. همچنهین تیم اند و در حال تولید خبرهای دروغ و تحلیل شده

های مجازی ایجاد شده است که ایهن محتواهها را  و انتشار چنین محتوایی در شبکهقوی در تولید 
کنند و سزس از طری  کسانی که  های مختلف خانوادگی و دوستانه دانشگاهی ت ری  می در شبکه

 شود. پسندند، بازنشر می این اخبار و تحلیل ها را می
شود کهه بها اسهتفاده از تبلیغهات  که به نوعی از عملیات روانی گفته می جنگ روانی آشکار

شهود و بها عنهاوین رسهمی ماننهد  سفید یا تبلیغاتی که هویت منبهع آن معلهوم اسهت، انجهام می
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هها افه ون بهر  آید. این نوع از عملیات ای مستقل به اجرا در می های ماهواره رادیوهای آزاد یا شبکه
دارنهد کهه مهردم را نسهبت بهه کننهد، وظیفهه  اینکه ذهنیت مردم نسبت به حکومت را تخری  می

شهود و  ای از کارهها بها منبعهی مشهخص انجهام می بین کنند. بنابراین مجموعهه دشمن نی  خوش
های وابسته به یک دولت مشخص، خبرههایی را در مهورد  های رادیویی تلوی یونی و سایت شبکه

ز مهردم ههم کنند و ممکهن اسهت خهود را دلسهو عملکرد حکومتی  کشور مقابل تولید و ارائه می
گیرند؛ مانند القای فضای خفقان  های مختلفی بهره می قلمداد کنند و برای ا بات این امر از روش

در کشور و نشر برخی خبرهای محرمانه برای آنکه باور مردم را نسبت به خبرهای رسهمی کشهور 
 از بین ببرند.

 برخی موارد جنگ روانی دشمنان انقالب اسالمی عبارتند از:
 ی دروغ به جای واقعیت. القا1

های غیهر واقعهی  های روانی که امروز در دنیا معمول است، یکی از کارها القای واقعیت در جنگ
کننهد و  کنند که واقعیت ندارد، شایعه درست می ی چی هایی را به عنوان واقعیت القا میناست؛ یع
شهود.  د، دچهار اشهتباه میزنند که واقعیت نیست و اگر کسی چشم باز و بینا نداشته باش حرف می

روست. یکی از کارکردهای بصیرت همین است کهه انسهان   گوییم بصیرت، از همین اینکه ما می
واقعیتی را از آنچه که هست، چنهدین  کها را آنچنان که هست، ببیند. در تبلیغات گاهی ی واقعیت

 1دهنهد. اصال  نشهان نمی های دیگر را دهند؛ در حالی که بعضی از واقعیت تر نشان می برابر ب رگ
ترین رویکردهای حمالت روانی سردرگم کردن، بمباران اطالعاتی )فریبنهده(، فلهج  یکی از مهم

   2کردن، فرسوده کردن، فری ، تحریف، تلقین، فشار و ... است.
 پراکنی . شایعه2

در جنهگ  هایی اسهت کهه ترین شهیوه ها و از رایج های اجتماعی میان انسان شایعه، یکی از پدیده
های بحران ماننهد زمهان جنهگ،  ویژه در زمان گیرد؛ به روانی با ابعاد گسترده مورد استفاده قرار می

گیرد. کارکرد شایعه کهامال  شهناخته شهده نیسهت و بیشهتر در  به مرات  شکل حادتری به خود می
وقایع است  ای از افتد. شایعه، گ ارش تأییدنشده های ناهنجاری در یک جامعه اتفاق می وضعیت
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 کند. های مهمی را به صورت دو پهلو تعریف و تبیین می ها و وضعیت که پدیده
شایعه، شامل اطالعاتی است که بهرای مهردم اهمیهت دارد و معمهوال  در مهواقعی رواج پیهدا 

تواننهد آن را از منهابع مو ه   کند که مردم تشنه خبر در یک موضوع هستند  و در عین حال نمی می
تواند از یک اطهالع نادرسهت منشهأ بگیهرد یها اینکهه منبهع آن اطالعهی  ند. شایعه میدریافت کن

آمی  و در هم باشد. آن خبر از فردی به فرد دیگر از گروهی به گروه دیگر انتقال  درست، ولی اغراق
کند، بدون آن که منبع آن مشخص و یا دالیهل روشهنی در بهاره صهحت آن وجهود داشهته  پیدا می

تواند سازمان نیروهای رزمی را دستخوش هرج و مرج و آشهفتگی  ه شایعاتی که میباشد. از جمل
کند، انتشار و پخش خبر انهدام مرک  فرماندهی برای دست یافتن به آخهرین اطالعهات واقعهی از 

 زبان طرف درگیر است.
را پخهش کهرد.  خدا در جنگ احد، دشمن چنین کاری انجام داد و شایعه شهادت رسول

گوید: چشمم بهه  کردند. کع  بن مالک می ه سریعا  پخش شد و برخی صحابه فرار میاین شایع
اشهاره  افتاد و او را شناختم. خواستم فریاد ب نم ایهن رسهول خداسهت. پیهامبر خدا رسول

مجههول بمانهد تها  خدا خواستند برای دشمن، زنده ماندن رسول کردند که ساکت باشم و می
 نازل شد:  یه بر پیامبراینکه سر در گم شوند که آ

ُسنُل َأَفنِإْن َمناَت َأْو ُقِتنَل لْنَقَ ْبنُتْم َعَ نی » َْ َقْبِ ِ  للُره ٌد ِإَاه َرُسوٌل َقْد َخَ ْت ِم َو َما ُمَحَمه
 ََ ناِكِري نُ  للَشه َ  َشنْيً ا َوَسنَيْجِزي للَ ه َْ َيُضَره للَ ه َْ َيْنَقِ ْب َعَ ی َعِقَبْيِ  َفَ   1؛َأْعَقاِبُکْم َوَم

ج  ی  پیامبر نیست که پیش از او نی  پیغمبرانی بودند و درگذشهتند،  محمد
هت خهود رجهوع  آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت؛ شما باز بهه دیهن جاهلیف
خواهید کرد؟ پس هر که مرتد شود، به خدا ضرری نخواهد رسانید و البتهه خهدا 

 «. ج ای نیک اعمال به شکرگ اران عطا کند
 میدی. القای ناا3

تهرین سهرمایه و منشهأ اعتمهاد بهه نظهام و  امیدواری به آینده روشن در سایه نظام اسهالمی، ب رگ
حمایت همه جانبه مهردم از مبهانی، سهاختارها و دسهتاوردهای آن اسهت. ناامیهدی در حقیقهت 

گیرد و مردم در سایه ناامیدی، در مقابل خطهرات دشهمن  های قدرت معنوی نظام را هدف می پایه
تری موج  ایجاد جریان تقابهل مهردم بها  تفاوت خواهند بود؛ گرچه در شمایل پیچیده ل بیحداق
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وقتهی کهه در میهدان، در  دشهمن آن »العالی فرموده است:  ای مدظله نظام خواهد شد. امام خامنه
هها  عمل نتواند کاری از پیش ببرد؛ برای مأیوس کردن، ناامید کردن و خالی کردن دل ملت  صحنه

 1«.زند جنگ روانی می دست به
هها را در درون جامعهه ایرانهی  اند ایهن میکروب همیشه دشمنان بیرونی ملت ایران سعی کرده

تان تیره است، بیچهاره  تان تاریک است، اف  توانید، شما قادر نیستید، آینده شما نمی»رسوخ دهند: 
اعتماد به نفس، تنبهل و  بیشدید، پدرتان درآمد. سعی این بوده است که ملت ما را ناامید، کسل، 

های قبهل از بهروز  ها دشمنان درونی اسهت. در طهول سهال چشم به دست بیگانه بار بیاورند، این
 2«.ها بود حرکت اسالمی در کشور ما، بالی عمده ملت ما این

 . ایجاد تفرقه4

 ناپذیری در مقابهل ههر اتحاد، همگرایی و یگانگی در اراده، رم  مقاومت یهک ملهت و شکسهت
های اصلی  ای از دشمن است. استکبار جهانی با ایجاد تفرقه و فاصله انداختن میان بخش هجمه

جامعه اسالمی، تالش دارد این منبع قدرت را از درون تهی کند. تفرقه میان مذاه ، تفرقهه میهان 
رقهه و های یک استان با ههم، تف ها با هم، شهرستان اقوام، تفرقه میان واحدهای سیاسی مثال  استان

ها، میان مردم و حاکمیت، میان مهردم و روحانیهت و  های سیاسی، میان نسل دشمنی میان جریان
 ...، همگی موضوع هدف دشمن در ایجاد تفرقه در عناصر درونی نظام اسالمی هستند.

 . ترور شخصیت5

دههد. در  در جنگ نرم برخالف جنگ سخت، ترور فی یکی جای خود را به ترور شخصهیت می
ای و  توان و یا نباید فردی مورد ترور فی یکی قرار گیهرد، بها اسهتفاده از نظهام رسهانه ی که نمیزمان

سازی و ...، وی را ترور شخصهیت  زدایی، اهریمن نمایی، انسانیت ها از جمله ب رگ انواع تاکتیک
شهوند. دشهمنان  کنند و از این طری  باعث اف ایش نفرت عمومی و کاهش محبوبیهت وی می می

گیهری از ابه ار طنه ، کاریکهاتور، شهعر،  قالب و نظام اسالمی با استفاده از ایهن تاکتیه  و بهرهان
شود؛ به ترور شخصیت  های کوتاه و ... که عموما  از طری  اینترنت و تلفن همراه پخش می کلیپ
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 1پردازند. برخی افراد سیاسی و فرهنگی موجه و معتبر در ن د مردم می
 . فریبکاری6

صفین لشکر معاویه ن دیک به شکست خوردن شد؛ چی ی نمانهده بهود کهه بهه کلهی در جنگ »
هها را بهر روی  ای که برای نجات خودشان اندیشیدند، این بود کهه قرآن منهدم و منه م شود. حیله

های قرآن را سر نی ه کردند، آوردند وسهط میهدان؛ بها ایهن  ها کنند و بیاورند وسط میدان. ورقه نی ه
گوید، بر طب  آن عمل کنهیم.  ن بین ما و شما َحَکم باشد. گفتند بیایید هر چه قرآن میمعنا که قرآ

 ای که بعدها خهوارج شهدند و روی امیرالمهؤمنین پسند قشنگی بود. یک عده خوب، کار عوام
نگاه کردند، گفتند اینکهه حهرف خهوبی اسهت.  شمشیر کشیدند، از میان لشکر امیرالمؤمنین

گویند بیاییم قرآن را حکم کنیم. ببینیهد، اینجها فریه  خهوردن  زنند. می نمی ها که حرف بدی این
دشمن در میهدان » 2«.کند است؛ اینجا لغ یدن به خاطر این است که انسان زیر پایش را نگاه نمی

توانهد انجهام بدههد و  تواند بکند. خ ، حاال که کهاری در میهدان واقعهی نمی واقعی، کاری نمی
ی خالی است؛ راه عالج دشمن چیست؟ راه عهالج، ایهن اسهت کهه دسهتگاه دستش از تأ یرگذار

 3«.طرف مقابل را دچار اختالل کند  محاسبه
در ادبیات قرآنی جانمایی کهرد؛ آنجها کهه قهرآن از « إغواء»توان تحت مفهوم  این شگرد را می

ََ »فرماید: زبان شیطان می ُهْم َأْجَمِعي ْغِوَينَّ ِتَك ََلُ گفت پس به ع تت سوگند کهه همهه و  4؛َقاَل َفِبِعزَّ
 «.شان را گمراه خواهم کرد همه

 . تحریف7

هاست. تحریهف در واقعیهت نظهام  های دشمن در جنگ روانی، تحریف واقعیت یکی از حرکت
طاغوتی پهلوی، تحریف وقایع انقالب و مواضع رجال دینی و سیاسی، تحریهف و دگرنمهایی در 

 تحریف در وقایع جنگ تحمیلی، تحریف امهام خمینهی حقیقت و واقعیت نظام سلطه آمریکا،

                                                           

 .1049735، کد مطل : 06/11/1400، «جنگ نرم چیست؟»رسانی تابناک،  . پایگاه اطالع1
https://www.tabnak.ir/fa/news/1049735 

 . 04/08/1389. بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم، 2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10456 

 .06/04/1393. بیانات در دیدار مسئوالن نظام، 3
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908 

 .82. ص: 4



  269 سازی آن یهای خنث و راه ها شیوهجنگ روانی دشمن؛ 

 

هایی  و تحریف در موقعیت و جایگاه رفیع انقالب اسالمی در منطقه و معادالت جههانی، نمونهه
 هاست.  از تحریف و تغییر ذهنیت مخاط  نسبت به پدیده

َْ »فرمایهد:  انگی ی دشمنان می قرآن درباره فتنه ُمنوَر  َلَقِد لْبَتَغُول لْلِفْتَنَة ِم ََ لَْلُ ُبنول َلن َقْبنُل َو َق َّ
ِ  َو ُهْم كاِرُهوَن  ی جاَء لْلَحقُّ َو َظَهَر َأْمُر لل َّ انگی ی بودنهد  ها پیش از این )نی ( در پی فتنهه آن 1؛َحتَّ

و کارها را بر تو دگرگون ساختند )و به هم ریختند(؛ تا آنکه ح  فهرا رسهید و فرمهان خهدا آشهکار 
 «.ها کراهت داشتند در حالی که آن گشت )و پیروز شدید(،

دارد تا انقالب را یا تحریف کنند یا به دست فراموشی بسهزرند و کهاری  دشمن دست بر نمی»
خود و کار ب رگی را که کرده است، فراموش کند، دچار نسیان و   کنند که ملت حرکت خود، سابقه

 2«.غفلت بشود
تهوان از  ت موردی به کهل نظهام را نیه  میانتساب اشکاالت به مرک یت نظام و تعمیم مشکال

 های جنگ روانی دشمن دانست. دیگر عوامل و شیوه

 مقابله با جنگ روانی دشمن
ترین نکته قابل توجه، شناخت جنگ روانی و مشاهده دشمن در پشت عملیات روانهی علیهه  مهم

لهی شهنیده و دیهده نظام است. بسیاری از مواقع، حمالت روانی به نظام از زبان و قلم عناصر داخ
طلبی، ضدیت بها فسهاد، حمایهت از  کنند آن را با عناوین افشاگری، اصالح شود که تالش می می

های داخلی قلمداد کنند؛ اما توجه و دقهت  تر، رقابت سیاسی جناح منافع مردم و در سطحی پایین
را در پهس در نتیجه عملیات روانی و منافع دشمن اصلی از تضعیف نظام، وجود دشمن خارجی 

ههای  اندرکاران بخش کند. بنهابراین اواٌل مسهئولین و دسهت پرده نمایش ظاهری داخلی آشکار می
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام بایستی جنگ روانی دشمن را رصد کنند و به موقهع و بهه قهدر 

مهی بها دقهت و الزم با آن تقابل نمایند.  انیا  نخبگان و تأ یرگذاران بر افکار عمومی و تمایالت مرد
شان نسبت به موارد و ابعاد جنهگ روانهی،  توجه به جنگ روانی و تبیین آن و آگاه نمودن مخاطبان

نقش مهم و تأ یرگذار خود را ایفا نمایند.  الثأ مردم که متن اصلی جامعه و هدف اصهلی از حربهه 
ات و عدم انتشهار جنگ روانی دشمن هستند، با شناخت و عدم تأ یرپذیری روانی و فکری از القائ

و انتقال حمالت روانی به سایرین،  همدلی و همراهی و تبعیت روحی و فکری و عملی با رهبران 
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های نهرم و زههرآگین  ، سهالحفقیه به عنوان نائ  امهام زمهان الهی و دلسوز نظام، خاصه ولی
و درخهور و بها  ا ر و با ایمان راس  و ع می قوی، دشمن را با پاسه  شهکننده روانی دشمنان را بی

تر، رسیدن به ایهن سهطح  ادراک اسهت  یأس و ناامیدی مواجه نمایند. نکته مهم دیگر و بلکه مهم
که حمالت روانی دشمن اصلی و فرعی و راهبردی و تاکتیکی دارد. گاه دشمن در ورای حمالت 

به مهوارد  کند. غفلت از هدف اصلی دشمن و پرداختن تری را دنبال می فرعی روانی، نقشه پیچیده
 ناپذیری خواهد داشت.  های جبران فرعی، زیان

 سازی جنگ روانی دشمن عبارتند از: برخی دیگر از راهکارهای مقابله و خنثی

 . بصیرت1

العالی  ای مدظلههه در صهدر راهکارههای مقابلهه بها جنهگ روانههی، بصهیرت اسهت. امهام خامنهه
یرت نداشهته باشهید، دوسهت را عرصه سیاسی، عینها  همهین جهور اسهت. اگهر بصه»فرماید:  می

بینید آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت و شهنود شهما  نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می
و عمل شما، به طرف قسمتی اسهت کهه آنجها دوسهتان مجتمعنهد؛ نهه دشهمنان. آدم، دشهمن را 

و در بیهان  1«بشناسد. در شناخت دشمن، خطا نکنیم؛ لذا بصیرت الزم است؛ تبیهین الزم اسهت
 فرماید: مفهوم بصیرت می

ههم  این بصیرتی که در حواد  الزم است و در روایات و در کلمات امیرالمهؤمنین
روی آن تکیه و تأکید شده، به معنای این است کهه انسهان در حهواد ی کهه پیرامهون او 

ی کند، تدبر کند؛ سع گذرد و در حواد ی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می می
اعتبهار  کند از حواد  به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند؛ به تعبیر امیرالمهؤمنین

ما ََُّ  ا م ٌءاتف   افاعتب »کند:  فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند؛ یعنهی بها  2؛«َب
با این سنجش، بصیرت پیدا کند. حهواد   -«  ا عتب افَكص » -تدبر مسائل را بسنجد 
ها تدبر کردن، در انسهان بصهیرت ایجهاد  درست سنجیدن، در آن را درست نگاه کردن،

شههود.  کنههد و انسههان چشههمش بههه حقیقههت بههاز می کنههد؛ یعنههی بینههایی ایجههاد می می
أ ا انظأ ا»فرمایهد:  در جهای دیگهر می امیرالمؤمنین ُأاا ُبصأي امأناسأُعافتف   فان 
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قتهی شهنید، بصیر آن کسی است که بشنود، گوش خود را بهر صهداها نبنهدد. و 1؛فَكص 
 2«.بیندیشد

هها  مؤمنین خالص در جنگ اح اب از خود در مقابل جنگ روانی مشرکین و همدستان منهاف  آن
ا َرَأی»بصیرت نشان دادند. بنهابراین  ْحَزلَب   لْلُمْؤِمُنوَن   َو َلمَّ ن ُ   لَْلَ َو   َو َرُسنوُل ُ   َقاُلول هَذل َما َوَعَدَنا لل َّ

)اما( مؤمنان وقتی لشکر احه اب را دیدنهد،  3«ِإاَّ ِإيَمانًا َو َتْسِ يماً   َو َما َزلَدُهْم    ُ َو َرُسولُ   لل َّ ُ   َصَدَق 
و « انهد این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راسهت گفته»گفتند: 

ر دشهمن و هها در برابه این موضوع ج  بر ایمان و تسلیم آنان نیف ود وپاداش بصیرت و پایداری آن
ََ   َو َردَّ لل َّ ُ »اش شیرینی پیروزی و ه یمت دشمن بود:  انواع تدابیر روانی ِذي   َلنْم   َكَفُرول ِبَغنْيِظِهْم   للَّ
ََ   لل َّ ُ   َيَناُلول َخْيرًل َو َكَفی ًا َعِزيزلً   لل َّ ُ   َو َكاَن   لْلِقَتاَل   لْلُمْؤِمِني  خدا کافران را با دلی پهر از خشهم 4؛َقِويه

ای از کار خود گرفته باشند و خداوند )در این میدان(، مؤمنان را از جنهگ  آنکه نتیجه بازگرداند، بی
 «.ناپذیر است شان کرد( و خدا قوی و شکست نیاز ساخت )و پیروزی را نصی  بی

 های مؤثر تبلیغی آوری گیری از فن . بهره2

های هنهری،  م اسهتفاده از شهیوهیک سخن قوی، محتوای متقن و بیان نافذ به مخاطه ، مسهتل »
تسلط بر مخاط  روحهی و روانهی و بههره گهرفتن از شهرایط زمهان و مکهان اسهت. شهیعه بایهد 

 5«.های تبلی  را برای رساندن پیام ح  خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد ترین شیوه مدرن
 . استقامت و پایداری3

من، هنر ب رگی است که اگر یک ملهت ایهن ها و تهدیدهای دش استقامت کردن در مقابل فری »
بیند و  ای در تهدید نمی رسد؛ به جایی که دیگر دشمن فایده هنر را داشته باشد؛ آن وقت به قله می

 6«.مجبور است با او بسازد و یا در مقابل او تسلیم شود
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 . جهاد تبیین4

بهر  مقام معظهم رهبهری های مقابله با جنگ روانی دشمنان، تبیین است. ترین راه یکی از مهم
هها بهرای شکسهت دشهمنان نظهام  جهاد تبیین تأکید ویژه دارنهد و امهورزه یکهی از مهو رترین راه

اگر دیدند حقای  و محکمات اسالم و انقالب »مندی از فرصت جهاد تبیین است.  اسالمی، بهره
به این نکتهه بسهیار  گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند؛ نباید سکوت کنند. امام مورد تحریف قرار می

کرد و این، یکی از چی هایی است که راز اسهتحکام و مانهدگاری و پایهداری نظهام در آن  توجه می
 1«.مندرج است

سازی موارد عملیات روانی دشمن اشاره شهد.  البته در اینجا تنها به برخی از راهکارهای خنثی
 راهکارهای دیگری نی  وجود دارد مانند: 

 زگشت به هویت دینی خویشـ خودباوری و با

گهاه در  ههای خهود را بهاور کهرد، هیچ ها، امتیازات و برتری ها، امکانات، توانایی اگر ملتی سرمایه
 گیرد.  های روانی قرار می مقابل بیگانگان احساس حقارت نخواهد کرد و کمتر تحت تأ یر جنگ

 ـ ایجاد دوستی و همبستگی بین افراد جامعه

های مختلهف، بایهد از تفرقهه و انشهعاب نیروههای  ردن قدرت تحمل سلیقهبا سعه صدر و باال ب
 کند، جلوگیری شود. اعتمادی را فراهم و به مقاصد دشمن کمک می خودی که زمینه بی

 فهرست منابع

 کتب
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 مقاالت

، «رهیافت روانی در سیاست آمریکا در قبهال جمههوری اسهالمی ایهران»فرد، پروی ، زاده  امام .1
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نجم،  ، ترجمه سیدحسهین محمهدی«عملیات روانی در قرن بیست و یکم»، وایت،  گاری لی .2
 .179ه  210ص ، 1382فصلنامه عملیات روانی، شماره اول، بهار 
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