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 ؛عملیات چشمه صلحهای عملیات روانی ترکیه در تکنیک

 (TRT) ترکیه دولتی تلویزیون و رادیو سازمان :مطالعه موردی

 
  1*شعاعی محمدحسین

 2 کزج صبوری جواد

 
 چکیده

از  شیازپشیبها با استفاده الملل، دولتها در عرصه ارتباطات بینبا فراگیری نقش و اثرات رسانه

پی نفوذ و اقناع افکار عمومی هستند. یکی از این موارد، حمله نظامی های عملیات روانی در تکنیک

های مختلف جهانی داشت. این ای در رسانههای گستردهترکیه به شمال سوریه است، که بازتاب

 یمایصداوسسازمان که  "TRT "ای پژوهش بر این اساس در پی آن است، تا با مطالعه سازمان رسانه

این  در شدهگرفتههای عملیات روانی به کار شود، به کشف تکنیکمحسوب می ترکیهملی کشور 

خبر مربوطه در سایت رسمی به  192هدفمند  یریگنمونهموضوع بپردازد. در این مسیر، به روش 

به روش تحلیل محتوای کیفی مورد  1398آبان ماه  22مهرماه الی  17لی در بازه زمانی زبان استانبو

اع ها در راستای اقنکه استفاده حداکثری از انواع تکنیک نشان داد پژوهش واکاوی قرار گرفت. نتایج

 مردم کشور در قالب عملیات روانی، سیاست اصلی این رسانه و همسو با عملیات نظامی ترکیه بوده

است. بر این مبنا، رسانه مذکور از ده تکنیک عملیات روانی در عملیات چشمه صلح شامل تخدیر، 

سازی، زنی، تحریک، از زبان غیر گفتن، ایجاد تفرقه و اختالف، ارعاب، دشمنتشجیع، برچسب

 سازی استفاده نموده است.زدایی از دشمن و انگارهانسانیت

 :های کلیدیواژه
 ترکیه، عملیات چشمه صلح، سوریهعملیات روانی، 
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 مقدمه 

حضور و گستردگی رسانه در تمام شئون زندگی همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع 

ود؛ شیک نهاد فرهنگی و اجتماعی بر دیگر فضاها محسوب نمی عنوانبهها فقط نمایان است. رسانه

سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع در  مختلفهای کنند، که حوزهبلکه فضا و چارچوبی مهیا می

-های ذهنی و حتی چارچوبها توانایی تعیین اولویتتر، رسانهآن جریان دارد. در معنای دقیق

هایی است که از سازی یکی از شیوهبرجسته"( بیان کرد که1392سازی ذهنی را دارند. دهقان )

ه سازی یعنی این اندیشه کد. برجستهبگذارن تأثیرتوانند بر عامه های جمعی میطریق آن رسانه

-کنند، تعیین میها فکر میهای خبری با ارائه خبرها، موضوعاتی را که عامه راجع به آنرسانه

ها و به های اولویت سازی موضوعی توسط دولتیکی از روش (.326: 1392)دهقان،  "نمایند

 شامل  ؛ در یک تعریف کلییروان اتیعمل، عملیات روانی است. مردمشانها برای کمک رسانه

 مخاطبان احساساتو  بر افکار تأثیرگذاری در راستای اهداف ملی جهتاز تبلیغات  گیریبهره

ا ههای مدرن و امروزی است، که این رسانهاست. امروزه مفهوم عملیات روانی پیوندخورده با رسانه

ناپذیر یک انی جزو تفکیکشود. همچنین عملیات رومهملی برای عملیات روانی محسوب می

منبع عظیمی از اطالعات و اخبار  عنوانبهعملیات نظامی است. فضای خبری و خبرگزاری نیز 

 ای در این موضوع دارند. نقش برجسته

 17)2019اکتبر  9در تاریخ  1عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، به نام عملیات چشمه صلح

آغاز گردید. این  روژاوابه منطقه کردستان سوریه، موسوم به  ترکیهنظامی  حمله( با 1398مهر 

بندی ترکیه با امریکا  13توافق  ( با1398مهر  25) 2019اکتبر  17عملیات نظامی در تاریخ 

را محکوم و  ترکیه یاتنیز عمل بریتانیاو  اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، ایران. ندینشیفرومآتش آن 

ترکیه یک منطقه  موردنظرمنطقه  کهییازآنجا. آن را تجاوز به یک کشور مستقل اعالم کردند

تا  ،ها به دنبال این هستندکه آن پنداشت،هدف واقعی ترکیه را چنین  توانمیکردنشین است، 

رست درا  بافت جمعیت ،خواهدکه می ،بافت جمعیتی منطقه را تغییر دهند؛ اما ترکیه مدعی است

ای به تشریح اهداف آنکارا در اجرای عملیات نظامی سفارت ترکیه در تهران با صدور بیانیه د.کن

ت. محورهای باره عملیات چشمه صلح پرداخهای این کشور دردر شمال سوریه و بیان دیدگاه

و  "PKK"های تروریستی ). مبارزه با گروه1از:  اندعبارتخالصه  طوربهاطالعیه سفارت ترکیه 

منشور سازمان ملل(  51الملل )ماده . این عملیات منطبق بر حقوق بین2های وابسته( سازمان

حضور ترکیه در مبارزه با گروه تروریستی  .4آسیبی نخواهند دید.  یرنظامیغ. عناصر 3بوده است. 

                                                           
1 -barış pınarı harekatı 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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در  آزادشدهسوری در مناطق  انیجوپناهاسکان دادن  .5پناه سوری داعش و پناه دادن مردم بی

 انینظامشبهمبارزه با 6تغییر بافت جمعیتی منطقه نیست.  دنبال به. ترکیه 6عملیات چشمه صلح  

. 9. ادامه مبارزه با گروه تروریستی داعش 8در ارتباط هستند.  "YPG/PYD"داعشی که با 

امنیت ایران و کل منطقه  "PYD /PKK". 10ممانعت از ورود داعش به ترکیه و مبارزه با آن 

. محورهای مذکور؛ اهمیت این عملیات را از منظر ترکیه 1(1398کنند )احقاقی را تهدید می

 کند.ترسیم می

است.  ترکیهملی کشور  یمایصداوسسازمان  " TRT"یا  2تلویزیون دولتی ترکیهسازمان رادیو و 

" TRT"این  رسانه دولتی نیتربزرگتر رسانه متعلق به دولت ترکیه و به بیان دقیق عنوانبه

های رادیویی و تلویزیونی در زمینه خبری شود. این رسانه عالوه بر پخش برنامهکشور محسوب می

کند. فعالیت می 4خبر " TRT"خبرگزاری این رسانه و با نام  عنوانبه 3نیز فعال بوده و سایت آن

ه های دولت ترکیاز سیاست متأثرترین رسانه رسمی و دولتی ترکیه و مهم عنوانبهاین رسانه 

واسطه دولت به شمار آورد. از یکسو با توجه به شروع توان صدای بیاین رسانه را می درواقعاست. 

 کلیدواژه کارگیریبه( و از سوی دیگر شروع 1398مهر  17) 2019اکتبر  9تاریخ این عملیات در 

 شروع بازه زمانی برای مطالعه عنوانبه، "TRT "از این تاریخ در خبرگزاری  عملیات چشمه صلح

مهر  25) 2019اکتبر  17در نظر گرفته شده است. هرچند تاریخ فروکشی این عملیات در تاریخ 

ا و هبندی ترکیه با امریکا صورت گرفت، لکن این موضوع همچنان در رسانه 13( با توافق 1398

خبری دارای ارزش باالی خبری جلوه داشت. انتهای  عنوانبه "TRT"همچنین در خبرگزاری 

 شدهاستخراج( است. اخبار 1398آبان  22) 2019نوامبر   13بازه زمانی این پژوهش نیز تاریخ 

از این خبرگزاری به زبان اصلی یعنی ترکی استانبولی بوده است. به همین علت جامعه هدف 

 رسانه مذکور، مردم کشور ترکیه هستند. 
 

 نظری پژوهشمبانی 

های نظامی از آغاز تفکر نظامی بشر در جهان قدمت عملیات روانی به قدمت تاریخ تمام عملیات

است، و همچنین کاربرد وسیع عملیات روانی در جنگ اول و دوم خلیج فارس، جنگ افغانستان 

                                                           
کد ایران ،   انیدانشجو، خبرگزاری صلح چشمه اتیعمل درباره تهران در هیترک سفارت هیاطالع (1398احقاقی ، اکرم ) -1 

  /https://www.isna.ir/news/98073022231 دسترسی در 98073022231خبر 
2 - Türkiyu Radyo ve Televizyon Kurumu 
3 -https://www.trthaber.com/      
4 -TRThaber 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/98073022231/
https://www.trthaber.com/
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ای ایران است، که امریکا و و عراق، جنگ اخیر لبنان و غزه و در نمونه خاص آن پرونده هسته

، یوالفقارذو با قابلیت بسیار باالیی از ابزارهای دیداری و شنیداری استفاده کردند ) وفوربهمتحدان 

بعد فیزیکی از اهمیت بسیاری برخوردار  کناربعد روانی هر جنگ و نزاعی در  اصوالً(. 82: 1391

د انو اثرگذاری خویش رسیده آفرینینقشهای ارتباطی به اوج امروزه که فناوری خصوصاًاست، 

(Narula,2004:178.) های اعمال فشار برای رسیدن به به بیان ساده عملیات روانی یکی از شیوه

اثرگذاری  منظوربه شدهیزیربرنامه(. عملیات روانی 201: 1393اهداف مطلوب است )افتخاری، 

بر جامعه مخاطب و نیل دادن  تأثیرگذاری درنهایتهای عینی و ها، استداللبر احساسات، انگیزه

(. عملیات روانی، با هدف 109: 1395مجری عملیات روانی است )فرخی،  مدنظرآن به هدف 

خلق تصویری مطلوب از خود )در سطح ملی(، جذب طرفدار و تخریب دشمنان به سالحی مهم 

شناختی در انی، بعد رواندر عملیات رو1های جنگ در قرن بیستم تبدیل شده است.در عرصه

 Barnett and)گیرد قرار می تأکیدابزار در راستای قدرت ملی مورد  کارگیریبه

 Carnes,1989:16.) راستا با عملیات نظامی و با هدف بهبود و ارتقای اثربخشی عملیات روانی، هم

یر، عملیات روانی شوند. در این مسی نیروهای خودی هدایت و اجرا میهاها و کمپیناستراتژی

 (.Munoz,2012: 10-16دهند )را شکل می 3، ارتباطات استراتژیک2یالمللنیبدر کنار اطالعات 
 

 ( تعاریف عملیات روانی1جدول شماره )

 منبع مخاطب ابزار هدف تعریف

یطراحبرداری صحیح و فرایند بهره"عملیات روانی 

از تبلیغات و دیگر ابزارهایی که هدف اصلی  شده

آن نفوذ در عقاید، احساسات، عواطف و رفتار 

پیمان( و طرف و هممخاطبان)افراد دشمن، بی

بر آنان برای دستیابی به اهداف و  تأثیرگذاری

 ."است موردنظرمقاصد 

نفوذ در 

عقاید، 

احساسات، 

عواطف و 

رفتار 

مخاطبان و 

ر ب تأثیرگذاری

 آنان

 برداریفرایند بهره

یطراحصحیح و 

از تبلیغات و  شده

 دیگر ابزارها

افراد 

دشمن، 

طرف و بی

 پیمانهم

شیرازی، 

1383 ،

 18ص

ویلیام داوانی عملیات روانی را مجموعه اقداماتی 

اثرگذاری و نفوذ بر  منظوربهکشوری "داند که می

ها و مردم خارجی، با ابزارهایی عقاید و رفتار دولت

نفوذ بر عقاید 

 و رفتار

های غیر ابزار

نظامی، سیاسی و 

 اقتصادی

ها و دولت

مردم 

 خارجی

سبیالن 

اردستانی، 

1383 ،

 28ص

                                                           
1 -United States. Department of the Army. (Psychological Operations) 
8 -International Information 
9 -Strategic Communication 



 81                                                                                                         صلح چشمه عملیات در ترکیه روانی عملیات هایتکنیک

 
 منبع مخاطب ابزار هدف تعریف

-از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی انجام میغیر 

 "دهد

پل الینبرگر جنگ روانی را در معنای محدود آن 

جنگ روانی، استفاده از "کند:چنین تعریف می

، همراه با اقدامات عملی است تبلیغات بر ضد دشمن

 "که دارای ماهیت نظامی، اقتصادی یا سیاسی است

ضدیت با 

 دشمن

تبلیغات همراه با 

اقدامات عملی 

است که دارای 

ماهیت نظامی، 

اقتصادی یا 

 سیاسی است

نصر،  دشمن

، ص 1381

90 

یطراحاستونرساندرس معتقد است که استفاده 

ها بجای جنگ و ملت از تبلیغات و فعالیت شده

رار ق تأثیرانتقال عقاید و اطالعاتی که برای تحت 

های ها، احساسات و رفتار گروهدادن نظرها، نگرش

اند، به شکلی که از خارجی در نظر گرفته شده

 تحقیق اهداف ملی حمایت کند.

 تأثیرتحت 

قرار دادن 

، نظرها

ها، نگرش

احساسات و 

رفتار و تحقق 

 اهداف ملی

یحطرااستفاده 

ملت از  شده

تبلیغات و 

ها بجای فعالیت

 جنگ

های گروه

 خارجی

استونرساند

رس، 

1383 ،

 19ص

عملیات روانی عبارت است از: مجموعه اقدامات "

رگذاری اث منظوربهروانی یک کشور یا گروه -تبلیغی

ها و مردم در جهت و نفوذ بر عقاید و رفتار دولت

سیاسی، ها و ابزارهای مطلوب با اتکا به زمینه

 "اقتصادی، فرهنگی و نظامی

نفوذ بر عقاید 

 و رفتار

-اقدامات تبلیغی

روانی با اتکا به 

ها و زمینه

ابزارهای سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی 

 و نظامی

ها و دولت

 مردم

ابراهیمی 

خوسفی، 

1391 ،

 23ص

های برای انتقال داده شدهمشخصاعمالی از پیش 

اثرگذاری بر مشخص و معین به مخاطبین، با هدف 

ا، هبر دولت تأثیرها، اهداف و نیز احساسات، انگیزه

 افراد خارجی. وها ها، گروهسازمان

هدف 

اثرگذاری بر 

احساسات، 

 هاانگیزه

انتقال اطالعات 

 معین و مشخص

ها، دولت

ها، سازمان

 هاگروه

Bowen, 

2002, 

p21 

  

تعاریف مذکور گفت که: عملیات روانی مجموعه اقداماتی که  با ابزار  بر اساستوان می درمجموع

ها صورت ها و گروهتبلیغات جهت نفوذ بر عقاید و رفتار مردم )مردم داخلی یا خارجی(، دولت

 غیرخودیتواند خودی )مردم کشور خود( یا روشن است که مخاطب این اقدامات می گیرد.می

شد که بر این اساس، اهداف عملیات روانی به ترتیب اقناع و نفوذ )مردم کشور/کشورهای دیگر( با

این پژوهش به عملیات روانی ترکیه ناظر به مردم خودش یعنی نوعی از  طبعاً خواهد بود.

 پردازد.ها( برای خود میتصویرسازی اقناعی از خود برای خود، و از دیگری )سوری
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 های عملیات روانیتکنیک

 هاکیکنتو مناسب این  موقعبه کارگیریبههای متنوعی وجود دارد که با تکنیکدر عملیات روانی 

گیرد. با بررسی منابع قرار می تأثیرباورها، تمایالت و رفتار مخاطبان را در جهت دلخواه تحت 

( گردآوری 2های متنوع این نوع از عملیات در جدول شماره )استقرائی، تکنیک صورتبهمختلف و 

 شده است.
 های عملیات روانی( تعاریف تکنیک2جدول شماره )

 منبع توضیحات نام تکنیک ردیف

متخصصان عملیات روانی برای متوقف کردن اراده مخاطبان  تخدیر 1

عاطفی آنان را هدف قرار داده و شور و -های احساسیپشتوانه

 کنند، زیرا کهزایل می جیتدربهاحساس حاکم بر رفتار ایشان را 

دانند که با کاهش شور و هیجان،  خود رفتار نیز می یخوببه

تضعیف و متوقف خواهد شد. در این حالت مخاطبان قدرت و 

و در موضع  دادهازدستتوان خود را برای رسیدن به اهداف 

گیرند. گسترش دادن نشینی یا تسلیم قرار میانفعال و عقب

هری طلبی و خشونت از مظافساد، مواد مخدر و روحیه عافیت

ها برای رسیدن به است که متخصصان عملیات روانی از آن

 برند.مقصود خود بهره می

، یذوالفقار

 150،ص1391

 یوسبهبرخالف تخدیر در این روش باید شور و اشتیاق و حرکت  تشجیع 2

مطلوب را در مخاطبان ایجاد نمود و عواطف و احساسات آنان 

از اصول  یریگبهرهتقویت شود. متخصصان عملیات روانی با 

عاطفی و احساسی، مخاطبان خود را تشجیع و آنان را برای نیل 

کنند. احساسات مذهبی و دینی، تشویق می موردنظربه هدف 

نژادی و قومی و یا حس تنفر از متجاوز، مبارزه با ظالم و 

 ناسیونالیستی از این قبیل هستند. یهاشیگرا

، یذوالفقار

 151،ص1391

ها و نسبت برچسب زدن یعنی، دادن بار مثبت یا منفی به واژه زنیبرچسب 3

این روش،  بر اساسهای دوست و دشمن. دادن آن به گروه

های مختلف را به صفات مثبت و یا منفی تبدیل ها واژهرسانه

دهند. ها را به افراد و یا نهادهای مختلف نسبت میکنند و آنمی

ایده، فکر و یا گروهی گاهی هدف از این عملکرد آن است که 

 ها آورده شود.آنکه استداللی در محکومیت آنمحکوم شوند بی

میرسمیعی، 

 151، ص1394

هایی است که بر روی حاالت و منظور از تحریک، انجام اقدام تحریک 4

گذارد. در این روش، متخصصان عملیات می تأثیررفتار مخاطبان 

به تحریک  دهندهیآگاهها و اطالعات روانی با ارائه پیام

تحقق اهداف  یسوبهپردازند و آنان را احساسات مخاطبان می

دهند. حس همدردی، تنفر، خشم و مطلوب نظر خود سوق می

، 1376شیرازی، 

 47ص



 83                                                                                                         صلح چشمه عملیات در ترکیه روانی عملیات هایتکنیک

 
 منبع توضیحات نام تکنیک ردیف

قرار  موردتوجهمفاهیمی است که در این روش  ازجملهغضب 

 گیرد.می

از زبان غیر  5

 گفتن

-پیام از جانب نیروهای خودی بیدر مواقعی که طرح یک سناریو و انتقال 

حمل به خصومت و دشمنی نموده یا  را آناثر بوده و گروه هدف یا مردم 

گیرد. در این حالت قرار می مورداستفادهنمایند این شیوه به آن توجه نمی

که  گروه هدف ارسال شود یسوبهشود پیام از جانب منبعی سعی می

بقه ناپسندی هم نزد گروه نسبت به گروه هدف خصومتی نداشته و سا

هدف نداشته باشد، یا مورد اعتماد گروه مخاطب بوده باشد. این روش به 

شود: نخست انتقال پیام به عنصر ثالث)عنصری که دو صورت انجام می

واجد شرایط باشد( و دیگری نسبت دادن پیام به عنصر ثالث)عنصری که 

 عنوانبهنصر ثالث. واجد شرایط باشد( و دیگری بازپخش آن از زبان ع

که عناصر  ایگونهبهای در گروه پخش شود شود شایعهمثال سعی می

دریافت نموده و بازپخش  را آنها( ثالث)خبرنگاران خارجی یا دیپلمات

سفید به نقل آن شایعه از  صورتبهتواند نمایند. آنگاه منبع خودی می

ین صورت ابتدا رسانه قول آن عناصر ثالث و موثق نزد حریف بپردازد. به ا

 بهد و نمایسیاه به کارافتاده و شخص ثالث پیام رسانه سیاه را بازپخش می

 ار آنوسیع از قول شخص ثالث  یصورت بهآن رسانه سفید خودی  دنبال

 نماید.منتشر می

، 1376براتی، 

 141ص

ایجاد تفرقه  6

 و اختالف

های یک گروه جناحظن بین همواره تشدید اختالفات داخلی و ایجاد سوء

های عملیات روانی بوده است. در این یا یک جامعه یکی از پرسودترین روش

-مورد شناسایی قرار گیرد و مسائل روان دقیقاًتکنیک باید نقاط اختالف 

مشخص شود و پس از آن اقداماتی انجام شود  جناح هرشناختی هر گروه یا 

نتایج این روش  ازجملهها را افزایش دهد. که اختالفات در داخل صفوف آن

در صورت عملکرد صحیح سازمان عملیات روانی خود، مشغول شدن صفوف 

 طی درواقعها از جبهه مقابل است. مختلف حریف به یکدیگر و انحراف آن

های حریف همدیگر را دشمن این پروسه دشمن اصلی فراموش شده و جناح

 د.نماینمعطوف به برخود با جناح مقابل می کامالًفرض کرده و توجه خود را 

، 1391، ذوالفقاری

 157ص

های متداول و کارآمد در ایجاد ترس و رعب در مخاطب از روش ارعاب 7

 هایمورد استفاده طرف تاکنونعملیات روانی است که از دیرباز 

تضعیف روحیه  منظوربهدرگیر و متخاصم بوده است و این حربه 

شود. در این شیوه و سست نموده اراده آنان بکار برده می

کارشناسان عملیات روانی ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان با 

کنند که خطرات و های گوناگون به آنان چنین القا میدسیسه

صدمات احتمالی و حتی قطعی فراوانی بر سر راه آنان کمین 

 ای مبهم وکوشند آیندهنی میکرده است. متخصصان عملیات روا

ها و مشکالت فراوان برای افراد دشمن و تاریک و توام با سختی

تالش دارند با دشمن همکاری کرده و یا او را مورد  که یکسان

پشتیبانی و حمایت قرار دهند ترسیم کرده و به آنان تلقین کنند 

، 1376براتی، 

 148ص



 1400 تابستان ،56 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                              84

 

 منبع توضیحات نام تکنیک ردیف

ه رند بکه توان و امکانات الزم برای دستیابی به اهداف خود را ندا

ترسانند که اقدام به همین دلیل در برخی موارد مخاطب را می

نکند یا  یریگیرأهای انقالب یا شرکت در حضور در صحنه

ترسانند که از جبهه فرار نمایند یا به مخاطب القا سربازان را می

 ."تو، توان الزم برای رسیدن به هدف را نداری"کنند که می

-انیتانس 8

زدایی از 

 دشمن

این تکنیک، هریک از طرفین منازعه در عملیات روانی  بر اساس

از حریف ارائه نمایند. به  یرانسانیغکوشد تا تصویری خویش می

کاهد و هم اعمال ها، این اقدام هم از مشروعیت آن میتصویر آن

 کند.خشن و تند خود علیه او را توجیه می

، 1385الیاسی، 

 15ص

تالش برای ایجاد تنفر نسبت به یک عقیده، گروه یا کشور خاص  سازیدشمن 9

گویند. در این تکنیک، مبلغ سازی( میسازی)دشمنرا اهریمن

تالش دارد تا تنفر و دشمنی جمعیت مخاطب را نسبت به 

اگر  کهینحوبهعقیده، گروه و یا کشورهای خاص برانگیزد 

ارجه را پشتیبانی گروهی منفور)از دیدگاه رسانه(، سیاست خ

نظر از درست و یا نادرست بودن آن، وجهه منفی کند، صرف

کند و از این طریق بر نمایی میگروه حامی این سیاست را بزرگ

 گذارد.مواضع جمعیت مخاطب اثر می

میرسمیعی، 

 171، ص1394

های عملیات روانی است که در سازی یکی دیگر از شیوهانگاره سازیانگاره 10

شود. در این روش، نیروهای ای از آن استفاده میرسانه نبرد

کنند با ایجاد تصویری مطلوب از خود، تصویری مهاجم سعی می

مخدوش و ناموجه از نیروهای مدافع در اذهان مخاطبان ایجاد 

همان چیزی نیست که اتفاق  ضرورتاًکنند. در این روش، خبر، 

 دهد.ا ارائه میافتد بلکه چیزی است که منبع خبری آن رمی

سبیالن اردستانی، 

 29، ص1384

 

 پیشینه پژوهش

، قدرت ایبه مقاالتی که پیرامون عملیات روانی، بازنمایی رسانه پژوهشاینک در پیشینه نظری 

های مختلف منطقه هست پرداخته ای کشور ترکیه در قبال کشورنرم، دیپلماسی عمومی و رسانه

 خواهد شد.

ای حزب عدالت و توسعه در پرتو تحوالت غرب ای ترکیه از سیاست منطقهبازنمایی رسانه". 1

اصلی پیرامون  سؤالاست.  1396سجادپور و ولی گل محمدی در سال  محمدکاظماثر سید  "آسیا

گرایانه امریکا در دوره پس از ای تعاملهای منطقهموجب سیاست ییهامؤلفهچه "این است که 

های تهاجمی اردوغان های ترکیه برای مشروع سازی سیاسترسانههای عربی شده است و انقالب

.  در پاسخ به "پردازد؟گرایانه آک پارتی در غرب آسیا میچگونه به بازنمایی راهبردهای مداخله
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 ای ترکیه در پیوند با استراتژی بزرگتوان گفت که بخشی از رفتارهای منطقهمقاله می سؤالاین 

های جنگ یسوبه( است. این روند موجب کشیده شدن ترکیه آمریکایی امریکا در منطقه )اسالم

ها در منطقه شده است. ملت-ای برای تضعیف دولتهای قومی و فرقهنیابتی و تعمیق درگیری

-همچنین استراتژی بزرگ ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه در راستای تقویت شبکه اخوان

 شود.بندی میالمسلمین در منطقه صورت

های خبری فرض مقالهای؛ تحلیل انتقادی پیشالمللی و منطقههای بینها و بحرانرسانه". 2

اثر علی حاجی محمدی و مهدی منتظر قائم در سال  "مطبوعات ترکیه درباره بحران سوریه

-ها و دالیل ایدئولوژیکی پنهان استفاده از پیشفرضاست. هدف این مطالعه، تحلیل پیش 1394

های ترکیه درباره بحران سوریه در چارچوب انتقادی های خبری روزنامهها در گفتمان مقالهفرض

ا به های ترکیه، بندهد که نویسندگان مقاالت خبری برگزیده روزنامهمی است. این تحقیق نشان

 یر آن،ای و جهانی درگدالیل ایدئولوژیکی، دانش یکسانی درباره بحران سوریه و کنشگران منطقه

ن، و عناصر آ هامؤلفههای بیانگر تمایز گفتمانی است و فرضگیرند. این پیشفرض میپیش

 دهد.های ترکیه را تشکیل میهای خبری روزنامهتصویرسازی بحران سوریه در مقاله

روانی کشور ترکیه است که در قالب  های عملیاتنوآوری این مقاله در پرداختن به تکنیک

ترین خبرگزاری دولتی ترکیه بدان توجه شده است. یکی از مهم عنوانبه "TRT"خبرگزاری 

های این مقاله ناظر به پرداخت به موضوعی است که از یکسو جدید بوده و از سوی دیگر ویژگی

تواند آغازگر اتفاقات مهمی در منطقه شود. به بیانی دیگر، عالوه بر موضوع پژوهش )عملیات می

( TRTم خودی( و مورد پژوهش )حمله ترکیه به سوریه(، مورد مطالعه )روانی برای اقناع مرد

 کند.اهمیت پژوهش را دوچندان می جهیدرنتنیز نوآورانه است که 
 

 پژوهش یشناسروش

در  "عملیات چشمه صلح"است. از اخبار مربوط به  1تحلیل محتوای کیفی پژوهشروش 

خبر به روش  192، 2019نوامبر  13تا  2019اکتبر  17در بازه زمانی  "ت رت"خبرگزاری 

به زبان ترکی  "TRT"هدفمند انتخاب شده است. منبع اخبار، سایت خبرگزاری  یریگنمونه

د رسرا نشر نداده و به نظر می استانبولی بوده است؛ زیرا بخش فارسی این سایت تمام اخبار

دهند، بنابراین اخبار زبان اصلی به فارسی ترجمه شده و گزینشی اخباری را انتشار می صورتبه

در روند مقاله برای بررسی قرار داده شده است. در رهیافت کیفی، هدف درک عمیق از موضوع 

                                                           
1 -Qualitative content analysis 
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است. منظور  1"قابلیت مقایسه" گیری هدفمند از نوعمطالعه است. لذا در این پژوهش روش نمونه

ها است. به دلیل های اصلی و فرعی از مفاهیم و گزارهاز مقایسه در این پژوهش، کشف مقوله

باع نظری پذیری دارد تا اشاینکه حجم نمونه در تحقیقات کیفی، ارتباط تنگاتنگی با میزان اشباع

 )عملیات چشمه صلح( ادامه یافت. Barış Pınarı Harekatıها از اخبار با هشتک استخراج داده

 درواقع، که اندبودههای این تحقیق خود اخبار رویکرد روش پژوهش استقرائی بوده است. گزاره

اند. سپس  مقوالت فرعی ها استخراج شدهشود. مفاهیم از این گزارههر خبر یک بند را شامل می

خود پشتوانه نظری دارند، با توجه به شوند. مقوالت اصلی که ناظر به این مفاهیم استخراج می

 بر اساسخبر  192از شروع تا انتهای بازه زمانی،  گریدانیببه شوند.مقوالت فرعی استنتاج می

پژوهش  لسؤاهای مرتبط با اشباع نظری تحلیل شده است. سپس پژوهشگر با نگاه استقرایی داده

بندی شده و ج از اخبار مورد تحلیل، مقولههای مستخررا استخراج کرده است. در گام بعدی داده

ندی بمنظم در دسته صورتبههای فرعی بندی قرار گرفته است. در ادامه مقولهدر یک نظام مقوله

 های عملیاتاند که بر این اساس تکنیکبندی شدههای اصلی طبقهکالن، تحت عنوان مقوله

 احصا گردیده است. TRTروانی در رسانه 
 

 پژوهشهای یافته

( که ترجمه اخبار از ترکی استانبولی به فارسی هستند، 3های جدول شماره )گزاره بر اساس

هر خبر دارای برخی مفاهیم هست که در روند تحلیل  درواقعتوان مفاهیمی را استخراج نمود. می

جدول  ، برخی از اخبار از باب نمونه درهادادهآمده است. با توجه به حجم باالی  دست بهمحتوا 

 ها پرداخته شده است:زیر به استخراج مفاهیم از گزاره
 

 یموردبررسهای ( نکات کلیدی و کدگذاری)استخراج مفاهیم( نمونه3جدول شماره )

 مفاهیم مستخرج گزاره کد

به اعالم ریاست امور دینی، برای پیروزی در عملیات  1

 تمام طورکلیبهچشمه صلح، فردا هنگام نماز صبح 

مساجد کشور جهت خواندن سوره فتح و انجام دعا باز 

 شود.می

استفاده از آیین مذهبی برای پیروزی در عملیات چشمه 

 صلح

 

، که در عملیات  "PKK /YPG"سازمان تروریستی  2

 عتبارابیموفق ترکیه ضربه سنگین دیده بود، برای 

ساختن عملیات چشمه صلح به مردم عادی حمله 

 که گویا ترکیه را هدف قرار داده بود.کرد؛ درحالی

 "PKK /YPG"ضربه سنگین ارتش ترکیه به 

 به مردم عادی  "YPG/PKK" حمله نظامی

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

                                                           
1 -comparability 
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سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان محمد فیصل،   3

ای هدر ارتباط با عملیات چشمه صلح گفت: ما نگرانی

کنیم. ترکیه هم مشروع امنیتی منطقه را درک می

 ترور است. یهایقربانمثل پاکستان یکی از 

از ترکیه در عملیات  "محمد فیصل"حمایت و همدردی 

 چشمه صلح

محمد "از زبان  "YPG /PKK"تروریست خطاب شدن 

 "فیصل

جنازه محمد شیرین دمیر، پدر گوالی دمیر، کارمند  4

TRT ای و موشکی کردی، که طی حمله خمپاره

به مردم  "YPG/PKK"توسط سازمان تروریستی 

عادی منطقه نصیبان ماردین شهید شده بود به خاک 

 سپرده شد.

 "YPG/PKK"کشته شدن یک شهروند کرد توسط 

 "YPG /PKK"توسط  شدهکشتهشهید نامیدن فرد 

 "YPG/PKK"توسط  یرنظامیغکشته شدن یک فرد 

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

های لحظه تیراندازی هواپیماهای جنگنده به هدف 5

زنده مشاهده  صورتبه "TRT "تروریستی در اخبار 

 شوند.می

توسط  "YPG/PKK"مواضع  شدنواقعمورد هدف 

 های ترکیهجنگنده

 "YPG/PKK"جانشینی نام سازمان تروریستی بجای 

پیرامون عملیات چشمه صلح و در شهرستان راسوالین  6

هایی که ها پاک شد، مهمات و سالحکه از تروریست

آمد)کشف  دست بهداد می "YPG/PKK"امریکا به 

 شد(.

 "YPG/PKK"های امریکا به کشف کمک

 ارتش ترکیهتوسط  "YPG /PKK"منطقه از  سازیپاک

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

امریکا دونالد ترامپ، توافق امریکا در  جمهورسیرئ 7

ها که سال "PKK"دوره اوباما با سازمان تروریستی 

ترکیه با آن سر نزاع داشت را یک خطای بزرگ 

 توصیف کرد.

دولت قبل در زمینه حمایت از  اشتباهبهاعتراف ترامپ 

 "PKK"سازمان تروریستی

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

 ها وعملیات چشمه صلح در مناطق اشغالی تروریست 8

کنند روزنه امید که ملت سوریه زندگی می جایی

د، اناست.کسانی که نزدیکان خود را در منبچ رها کرده

 عملیات تا منبچ توسعه یابد.انتظار دارند که 

درخواست مردم منبچ از ادامه و توسعه عملیات چشمه 

 صلح

 امید مردم سوریه به نجات در عملیات چشمه صلح 

  "YPG /PKK"جانشینی نام سازمان تروریستی بجای 

عملیات چشمه صلح و در  هیعلهای اجتماعی در شبکه 9

دار کردن آن، از تصاویر دختر شجاع جهت لکه

ه نماد فرد فلسطینی ک عنوانبهفلسطینی، احدا تمیم 

 در مقابل اشغال اسرائیل مقاومت کرد استفاده شد.

 هیعلو نشر خبر جعلی در شبکه اجتماعی  یکاردست

 عملیات چشمه صلح

رهبر حزب جمهوری خلق، کمال قیلیچدار اوغلو، از  10

حمایت مکرر داشت، و گفت: خدا عملیات چشمه صلح 

 یاور ما باشد، سربازانمان سالم و سالمت برگردند.

حمایت کمال قلیچدار اغلو )رهبر حزب سیاسی 

 با دولت( از عملیات چشمه صلح رهمسویغ
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سرباز ترکیه که در حال خدمت در منطقه عملیات  11

های بازگشت به چشمه صلح است، پیرامون فعالیت

ی فراموش کردن روزهای سخت زندگی عادی، برا

 ها بازی کرد.کودکان راسوالین، با آن شدهیسپر

 از سرباز ترکیه دوستانساننمایش چهره 

 های صورتترکیه کینیک، فعالیت احمرهاللرئیس  12

های انسانی فوری به نیاز مردم عادی گرفته و کمک

 در عملیات چشمه صلح را بیان کرد. آزادشدهمناطق 

در عملیات چشمه  آزادشدهترکیه به مناطق  یامدادرسان

 صلح

خود را در  یهاگاهیپاارتش آمریکا که بیش از نصف  13

سوریه و در خالل عملیات چشمه صلح خالی کرده 

خود و  یهاگاهیپابود، در حال بازگشت به برخی از 

 .تقویت حضور نظامی خود در میادین نفتی است

 منطقهبازگشت جدی نظامی امریکا به 

امریکا در مورد نفت سوریه یک اعتراف کرد. سخنگوی  14

پنتاگون جوناتون هافمان گفت: درآمد نفتی برای 

 داده خواهد شد. "PKK/YPG"امریکا نیست و به 

 "PKK /YPG"های امریکا به کمک

 در منطقه عملیات چشمه صلح توسط انفجار بمب 15

ز باها، یک سرباز شهید و شش سردستی تروریست

 زخمی شدند.

 "PKK/YPG"نشان دادن جنایت 

 "YPG /PKK"توسط  شدهکشتهشهید نامیدن فرد 

  " YPG/PKK"جانشینی کلمه تروریست بجای 

نیروهای مسلح ترکیه، طی عملیات چشمه صلح  16

روستاهای موجود در شهرهای تل آبیاد و راسوالین را 

 در اولین روزها کردند. از تروریست سازیپاکشروع به 

 ها پاک شد.عملیات یازده روستا از تروریست

 "YPG/PKK"مناطق از دست  سازیپاک

با نام سازمان  "YPG/PKK"جانشینی کلمه تروریست 

 تروریستی

کردهای مستقل رابیتا سوری، برای نابودی محور ترور  17

در مرز جنوبی ترکیه و با هدف ایجاد صلح و آرامش 

 عملیات چشمه صلح را اعالم کردند.حمایت خود از 

 حمایت گروهی از کردهای سوریه از عملیات چشمه صلح

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

 نشینی عملیات چشمه صلح با صلح و آرامشهم

گشت مشترک نظامی ترکیه و روسیه شروع شد.  18

با  "PKK/YPG"های خروج یا عدم خروج تروریست

 مشترک بررسی خواهد شد.گشت 

 اتحاد نظامی ترکیه و روسیه

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

در جریان عملیات  PKK /YPG"یک افسر ارشد  19

چشمه صلح و به دام افتادن سازمان تروریستی 

"PKK/YPG"  از اسرائیل خواست تا به امریکا که

توسط ارتش  "YPG/PKK"به دام افتادن افسر ارشد 

 ترکیه

 از اسرائیل و امریکا "YPG/PKK"درخواست کمک 
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در سوریه( را  آمریکایینیروهای سوری خود)نیروهای 

 خارج کرده فشار بیاورد.

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

ارتش ملی سوریه که از عملیات چشمه صلح حمایت  20

شهید  64 مجموعاًکند، از شروع عملیات به بعد می

 سرباز هم زخمی شدند. 187داد، 

 حمایت ارتش ملی سوریه از عملیات چشمه صلح

 "YPG/PKK"توسط  شدهکشتهشهید نامیدن فرد 

تعداد افرادی که مقابله با نیروهای مسلح ترکیه و  21

ارتش ملی سوریه را در درون سازمان تروریستی 

"YPG/PKK" شوند.میکنند هر روز زیادتر رد می 

برای مقابله با نیروهای ترکیه  "YPG/PKK"اختالف افراد 

 و سوریه

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

فرانسه عملیات چشمه صلح را محکوم کرد. فرانسه با  22

حمایت مجدد خود از سازمان تروریستی 

"PKK/YPG"  اجمالی  صورتبهنشان داد؛ کافی است

کشی فرانسه نگاه کنیم که مشخص کند به تاریخ نسل

 این تصمیم جای تعجب ندارد.

 مخالفت فرانسه با عملیات چشمه صلح

 از فرانسه ریزخونای نشان دادن چهره

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

وزارت دفاع در منطقه عملیات چشمه صلح آزار  ازنظر 23

ادامه دارد.   "PKK/YPG"های و حمالت تروریست

وزارت دفاع در عملیات چشمه صلح هیچ گروه  ازنظر

 قومی و دینی مورد هدف واقع نشده است.

های قومی و دینی توسط نیروهای آسیب ندیدن گروه

 ارتش ترکیه

 "PKK/YPG"از  یرانسانیغنشان دادن تصویر 

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

ای هآشتی بین ترکیه و امریکا، در رسانههماهنگی و  24

ای بدان پرداخته شد. در گسترده صورتبهامریکا 

ید های خود رسنیز بر اینکه ترکیه به خواسته یارسانه

 کرد. تأکید

 آشتی و هماهنگی ترکیه و امریکا

به موفقیت ترکیه در رسیدن به  آمریکاییاعتراف رسانه 

 مقاصد خود 

سازمان تروریستی  طلبییجدااولین اقدام تروریستی  25

"PKK"  انجام گرفت و این  1984آگوست  15در

سال است که در داخل و خارج  35سازمان تروریستی 

 ریزد.کشور خون می

 "PKK"از  ریزخونچهره  دادن نشان

 طلببا نام جدایی "PKK"نشینی هم

 تروریستیبا نام سازمان  "PKK"نشینی هم

های بشردوستانه به مردم راسوالین توزیع بسته کمک 26

که طی عملیات چشمه صلح از ظلم و فشار سازمان 

نجات یافتند بودند ادامه  "PKK/YPG"تروریستی 

 دارد.

از دست  شدهیسازپاکبه مناطق  یامدادرسان

"PKK/YPG" 

 "PKK/YPG"ای ظالم از نشان دادن چهره

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

 1201از ابتدای سال تا به امروز در درون کشور طی  27

که از آن بین  شدهبازداشتنفر داعشی  2782 عملیات،

 نفر دستگیر شدند. 843

 ها در درون ترکیهدستگیری داعشی
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تیم رفته از ترکیه، در پی نجات تل ابیاد شهر مرزی  28

برای خدمات راه و  "PKK/YPG"سوریه از دست 

 دهد.الکترونیک به فعالیت خود ادامه می

از  شدهسازیپاکترکیه به مناطق  امدادرسانیکمک و 

 "PKK/YPG"دست 

 "PKK/YPG"شهر تل ابیاد از  سازیپاک

ه المللی گالوپ، مردم سوریشرکت تحقیقات بین ازنظر 29

آن  درصد مردم57نسبت به ترکیه اعتماد کامل دارند. 

 د.کننسرزمین نیز از عملیات چشمه صلح حمایت می

لی الملاعتماد مردم سوریه به ترکیه از زبان شرکت بین

 گالوپ

 حمایت مردم سوریه از عملیات چشمه صلح

 جمهوررئیسبه  اردوغانرجب طیب  جمهوررئیس 30

-امریکا ترامپ گفت: اینکه شما بنام کرد از آن یاد می

ها سازمان تروریستی هستند. این "PYD /YPG"برید 

 هستند. "PKK"ها سازمان تابعه و وابسته هستند. این

 "PYD/YPG/PKK"تروریست نامیدن 

 "PKK"به  "PYD /YPG"وابسته بودن 

طی عملیات چشمه صلح، در شهر تل ابیاد که از دست  31

ها پاک شده بود زندگی به حالت معمولی تروریست

ها که آسیب دیده بود، کلیساهای ارمنیگردد. برمی

 تعمیر شد.

بازگشت زندگی به حالت معمول و آرام پس از عملیات 

 چشمه صلح

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

ارتش امریکا که در جریان عملیات چشمه صلح از  32

شمال سوریه به عقب رفته بود بعضی از عوامل خود را 

 منطقه وارد کرد.دوباره به 

 بازگشت نیروهای نظامی امریکا به منطقه

ها و پیدا شدن آمدن مراکز تربیت تروریست دست به 33

ها عبداهلل اوجاالن در های سرکرده تروریستپوستر

در  "PKK"از  "YPG"ها، ادعای جدا بودن ساختمان

 کند.مناطق غربی را رد می

 "PKK"با گروه تروریستی  "YPG"با هم بودن 

یافته در داخل و خارج های سازماندر طی عملیات 34

تروریست از سازمان تروریستی  1090کشور 

"PKK/YPG"  که خواستار از بین بردن صلح، آرامش

 و امنیت مردم در ماه اکتبر بود، به هالکت رسیدند.

  "YPG /PKK"انهدام افرادی از 

 با نام سازمان تروریستی "YPG/PKK"نشینی هم

 "PKK/YPG"ای خشن از ترسیم چهره

در چارچوب توافق سوچی، دومین هیئت نظامی  35

روسیه برای بحث در مورد موضوعات تاکتیکی و فنی 

 .قرار است امروز به آنکارا بیاید

 اتحاد نظامی ترکیه و روسیه  

 195ترکیه رجب طیب اردوغان گفت:  جمهوررئیس 36

ها را رها کرد توسط آن "PKK/YPG"عضو داعشی که 

 ترکیه دستگیر شدند.

 "PKK/YPG"حضور برخی از اعضای داعش در 

 

 گیرند که مقوالتتر قرار میدر مرحله بعد از تحلیل محتوا مقوالت مستخرج ذیل مقوالت کلی

ود قرار شتر که مقوالت اصلی گفته می. مقوالت فرعی نیز ذیل مفاهیم کلیاندشدهفرعی نامیده 
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های عملیات روانی هستند که در بخش مبانی نظری گیرند. این مقوالت اصلی همان تکنیکمی

 گردد.ها اشاره میمختصر بدان صورتبهبدان توجه گردیده است. اینک 

اولین مقوله اصلی که در جدول زیر نیز بدان پرداخته شده است، مقوله تخدیر است. این مقوله 

های تروریستی ابزار احساس دشمنان است. ارتباط با گروه برای متوقف کردن اراده و شور و

ود. شتکنیکی برای ضربه زدن به روحیات دشمن مقابل است که ذیل مقوله تخدیر محسوب می

است، تشجیع بوده که تشویق مخاطبان و برانگیختن احساسات  موردتوجهمقوله اصلی دوم که 

فاده گیرد. استر دینی، مذهبی و نژادی نیز بهره میاز ابزا بعضاًها برای رسیدن به هدف است که آن

 انعنوبه زنیبرچسباز آیین مذهبی و دینی برای همراهی مردم، ذیل مفهوم تشجیع بوده است. 

سومین مقوله اصلی، دادن بار مثبت و منفی توسط کلمات به دوست و دشمن است. استفاده از 

 کینشدگان خودی همین تککشتهید برای واژه تروریست به دشمنان و استفاده از واژه شه

قرار گرفته است. مقوله اصلی چهارم تحریک است. این مقوله  مورداستفادهاست که  زنیبرچسب

است. اینکه مردم سوریه نیز امیدشان  موردنظرتحریک احساسات مخاطبان برای رسیدن به اهداف 

شت نیروهای نظامی امریکا به منطقه که به این عملیات بوده و نباید امیدشان را ناامید کرد، بازگ

 هیعلو همچنین خطر تروریست داخلی و اخبار دروغی که  زدیانگیبرمحس تعصب را در مخاطب 

ه است. مقول موردتوجهمقوالت فرعی است که ذیل مقوله تحریک  ازجملهگویند، این عملیات می

ود شبان یک منبع دیگر گفته میاصلی پنجم از زبان غیر گفتن است. در این مقوله یک خبر از ز

ماست. برخی از مفاهیم مثل تروریست نامیدن دشمن، اعتماد مردم سوریه و توفیقات  موردنظرکه 

ا شود تا مخاطبان ربیان می غیرخودیارتش ترکیه در عملیات چشمه صلح از زبان منبع دیگر و 

 با خود همراه کند.

 کردجزو قومیت  "PKK/YPG"است. با توجه به اینکه مقوله اصلی ششم، ایجاد تفرقه و اختالف 

بین کردها و گروهای  یافکناختالف منظوربهدر برخی اخبار  جهتنیازاشود، می محسوب

"PKK/YPG" های و همچنین اشاره به اختالفات داخلی در گروه"PKK/YPG"  سعی در استفاده

از تکنیک تفرقه و اختالف برای ضربه زدن به دشمن است. مقوله اصلی هفتم، ارعاب است. این 

دارد. برخی مقوالت فرعی در این زمینه  تأکیدمقوله به ایجاد رعب و ترس در طرف مقابل 

ات توسط ارتش ترکیه، حمایت مقام "PKK/YPG"و ضربه به مواضع  سازیپاکاز:  اندعبارت

داخلی و خارجی از عملیات، حمایت ارتش و مردم سوریه از عملیات چشمه صلح و اتحاد نظامی 

کند چهره روسیه و ترکیه. مقوله اصلی هشتم، انسانیت زدایی از دشمن است که سعی می

و خشن از دشمن ارائه دهد. در مورد این مقوله اصلی بر کشتار مردم عادی توسط  یرانسانیغ
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ده است. مقوله اصلی نهم، دشمن سازی است. این تکنیک جهت ایجاد تنفر و دشمن اشاره ش

مقابل بوده است. در این زمینه نشان دادن کمک برخی از کشورها به  طرفبهدشمنی نسبت 

توان اشاره داشت. انگاره سازی مقوله اصلی دهم است که سعی در را می "PKK/YPG"های گروه

از خود و همچنین انگاره منفی از دشمن دارد. کمک و امدادرسانی  نشان دادن چهره و انگاره مثبت

آور از دوست و صلحدر عملیات چشمه صلح، نشان دادن چهره انسان شدهسازیپاکبه مناطق 

و فرانسه  "PKK/YPG"از  یرانسانیغارتش ترکیه در عملیات چشمه صلح و نشان دادن تصویر 

در جدول نیز به مقوالت اصلی  یک انگاره سازی بوده است.موارد و مقوالت فرعی برای تکن ازجمله

 و مقوالت فرعی پرداخته شده است:
 

 TRTفرعی( مستخرج از رسانه -های)اصلی( مقوله4جدول شماره )

های مقوله ردیف

 اصلی

مفاهیم  های فرعیمقوله

 )شواهد(مستخرج

های تروریستی با گروه "YPG/PYD"ارتباط  تخدیر 1

 "PKK"داعش و 

30 ،33 ،36 

دولت قبل در زمینه  اشتباهبهاعتراف ترامپ 

 "PKK"حمایت از سازمان تروریستی

7 

استفاده از آیین مذهبی برای پیروزی در عملیات  تشجیع 2

 چشمه صلح

1 

، PKK/YPG/PYD" 2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،15"برچسب تروریست زدن بر  زنیبرچسب 3

16 ،17 ،18 ،19 ،21 ،

22 ،23  ،25 ،26 ،30 ،

31 ،34 

توسط  شدهکشتهبرچسب شهید زدن بر افراد 

"PKK/YPG" 

4 ،15 ،20  

 8 امید مردم سوریه به عملیات چشمه صلح تحریک 4

 32، 13 بازگشت نیروی نظامی امریکا به منطقه

عملیات  هیعلخطر تروریست داخلی و اخبار دروغ 

 چشمه صلح

9 ،27 

از زبان غیر  5

 گفتن

و نظر اعتماد  "YPG/PKK"نامیدن  تروریست

مردم سوریه به ترکیه و بیان توفیقات ترکیه در 

 عملیات چشمه صلح از زبان دیگران 

3 ،24 ،29 

ایجاد تفرقه و  6

 اختالف

 PKK/YPG" 4 ،17"اختالف و دشمنی کردها با 

 PKK/YPG"  21"اختالف درونی 
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های مقوله ردیف

 اصلی

مفاهیم  های فرعیمقوله

 )شواهد(مستخرج

توسط  "PKK/YPG"و ضربه به مواضع  سازیپاک ارعاب 7

 ارتش ترکیه

2 ،5 ،6 ،16 ،19 ،28 ،

34 

 24، 10، 3 حمایت مقامات داخلی و خارجی از عملیات 

حمایت ارتش و مردم سوریه از عملیات چشمه 

 صلح

20 ،29 

 35، 18 اتحاد نظامی روسیه و ترکیه

زدایی از انسانیت 8

 دشمن

کشتار و حمله نظامی به مردم عادی توسط 

"PKK/YPG"  

2 ،4 

و  "PKK/YPG"کمک برخی از کشورها به  سازیدشمن 9

 مخالفت با عملیات چشمه صلح

6 ،14 ،19 ،22 

در  شدهسازیپاککمک و امدادرسانی به مناطق  سازیانگاره 10

 عملیات چشمه صلح

12 ،26 ،28 

آور از ارتش دوست و صلحنشان دادن چهره انسان

 ترکیه در عملیات چشمه صلح

11 ،17 ،23 ،31 

و  "PKK/YPG"از  غیرانسانینشان دادن تصویر 

 فرانسه

15 ،22 ،23 ،25 ،26 ،

34 

 

 هایافته لیوتحلهیتجز

های تروریستی با گروه "PKK/YPG"های مستخرج، در مقوله اصلی اول به ارتباط به مقوله توجه با

 به "TRT"امریکا در حمایت از این گروه اشاره دارد، که بر این اساس رسانه  اشتباهبهو اعتراف 

نشینی قرار داده و به اهداف تخریب روحیه مخاطب خود بوده تا او را در حالت انفعال و عقب دنبال

کند. یم شیازپشیبخود بر او اثرپذیری او را  تأثیرمنفعل سازی دیگری، زمینه  طبعاًخود برسد. 

ها همواره این گروه "PKK/YPG"های تروریستی داعش از س تحلیل مذکور حمایت گروهبر اسا

 دهد، زیرا گروه تروریستی داعش جلوه مناسبی ندارد.و ضعف قرار می ینینشعقبرا در موضع 

به مقوله مستخرج فرعی آن، ترکیه به دنبال استفاده  توجه بامقوله اصلی بعدی تشجیع است، که 

از دین جهت تشجیع برای رسیدن به مقاصد خود در این عملیات است. استفاده از منابع و 

استفاده از  درواقعشدن بیشتر شود.  قدرتمند سازنهیزم تواندیمبالفعل و بالقوه لذا  یهاتیظرف

 ابزار عملیات عنوانبهجدی گرفته شده است و از آن مقوله دین در دولت عدالت و توسعه همیشه 

 شود.روانی استفاده می
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مقوله اصلی سوم که بدان اشاره شده است، مقوله برچسب زدن است. در این مرحله با دو مقوله 

دیگری طراحی شده است؛ برچسب شهید و -شویم که بر اساس دوگان خودفرعی روبرو می

 "PKK/YPG"و دومی به خود  "YPG/PKK"توسط  شدگانکشتهبرچسب تروریست که اولی به 

خود از ادبیات دینی برای درست و  شدگانکشته دانستنشود. دولت ترکیه با شهید گفته می

ها را با جلوه بد خوب جلوه دادن خود استفاده کرده و با اصطالح تروریست برای دشمن خود آن

و تروریست سعی دارد که رفتار خود را با  و خشن معرفی کرده و با این دو برچسبی شهید

 توجیه کند و خود را مسیر درست و دشمن خود را مسیر غلط جلوه دهد. زنیبرچسب

های دشمن مقوله اصلی تحریک به دنبال ایجاد روحیه همدردی با مردم سوریه و خشم از گروه

 لهیوسبهین تکنیک و سعی دارد با ا "TRT"و تروریستی و امریکا  است. بر این اساس رسانه 

 مخاطبان با عملیات چشمه صلح بپردازد.  ایجاد حس همدردی از یکسو و خشم و تنفر  به همراهی

مقوله اصلی بعدی، از زبان غیر گفتن است. در این مقوله سعی شده است که از زبان دیگران به 

و اعتماد مردم سوریه به عملیات چشمه صلح اشاره داشته باشد.  "PKK/YPG"تروریست بودن 

واقع شدن و قانع شدن  موردتوجهبیان موضوع از زبان دیگری، بسترهای الزم برای شنیده شدن، 

ود را از خ دییتأبیشتری را به همراه دارد. این تکنیک نیز همواره سعی دارد بدبینی به دشمن و 

رف ح دیمؤند که در ذهن مخاطب این را ایجاد کند که دیگران نیز طریق زبان فرد دیگر بیان ک

 و ایده من هستند.

مقوله اصلی ششم، ایجاد تفرقه و اختالف است که بر این اساس، هدف اصلی این تکنیک توجه 

 "YPG/PKK"و اختالف و دشمنی کردها با این گروه است؛ زیرا  "YPG/PKK"به اختالف داخلی 

سعی  "TRT"بدان پرداخته شده است. رسانه جهتنیازاود آمده است و از قومیت کرد به وج

قائل شود که مبادا حس کردگرایی باعث گرایش  یمرزبند "YPG/PKK"دارد که بین کردها و 

 ها شود.کردها به این گروه

مقوله بعدی ارعاب است که سعی در ایجاد رعب و وحشت در دشمن است. در این مقوله به 

و حامیان ارتش ترکیه در عملیات چشمه  "PKK/YPG"ترکیه در انهدام مواضع توفیقات ارتش 

موجب رعب و وحشت دشمن  جهتنیازاصلح اشاره دارد. توفیقات ارتش ترکیه برجسته شده و 

 شود.مقابل می

زدایی از دشمن، مقوله اصلی هشتم است، که کشتار مردم عادی توسط نظامیان انسانیت

"PKK/YPG"  کند. مبتنی بر وجوه فطری، مخاطبان از رفتارهای ددمنشانه که میرا برجسته

دی این موضوع تا ح شود، بیزارند.معارض با انسانیت است و در این تکنیک به دشمن مستند می
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شد که حتی با توجه به یک گزارش یک خبر یکی از والدین خبرنگاران نیز در جدی جلوه داده 

 بر عینی کردن انسانیت زدایی از دشمن اشاره دارد.این قضیه کشته شد، و این خبر 

از  هاسازی است. در این مقوله تمرکز اصلی بر حمایت برخی از قدرتنهمین مقوله اصلی دشمن

"PKK/YPG"سازی و ها با عملیات چشمه صلح است که از این طریق به دشمنو مخالفت آن

 ایجاد حس تنفر بپردازد. 

-، انسانامدادرسانسازی است. در این مقوله از یکسو به نشان دادن چهره آخرین مقوله انگاره

توجه  "PKK/YPG" غیرانسانیدوست و صلح آور ارتش ترکیه و از سوی دیگر به ترسیم وجهه 

ن داشت دارد. مخالفت امریکا، فرانسه و اسرائیل با عملیات چشمه صلح همواره موجب حس دشمن

دشمن و مانع این عملیات معرفی شده و حس وحدت  عنوانبهها لتاین دو گریدانیببهشود. می

وجود این دشمنان احساس خطر ایجاد کرده و  درواقعکند و ملی را در بین ملت ترکیه ایجاد می

 موجب همراهی مردم کشور خواهد شد.
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

، ترکیه در حمله به شمال سوریه بودهای عملیات روانی این مقاله که به دنبال شناسایی تکنیک

نهاد رسمی ترکیه، با استفاده از روش تحلیل  عنوانبه، "TRT"ای با تمرکز  بر سازمان رسانه

آمد، هرچند از میان ده  آنچهبر اساس محتوای کیفی، به نتایجی بدین شرح دست یافت. 

اب، ایجاد تفرقه و اختالف، ارع، تحریک، از زبان غیر گفتن، زنیبرچسبتکنیک)تخدیر، تشجیع، 

، زنیبرچسب انسانیت زدایی از دشمن، دشمن سازی و انگاره سازی( احصاء شده، سه  تکنیک

توان استفاده حداکثری استفاده شده است، اما می هاکیتکنسازی بیش از سایر ارعاب و انگاره

فکار عمومی جامعه خودش مختلف عملیات روانی در راستای اقناع ا یهاکیتکندولت ترکیه از 

دریافت. به بیانی دیگر، دولت در مسیر قانع کردن  یروشنبهدر موضوع حمله به شمال سوریه را 

مخاطب خویش در موضوع مدنظر از هر تکنیک عملیات روانی سود جسته است. عالوه بر استفاده 

 تثبیت اهداف عملیاتو  دییتأها در یک خبر نیز وجود دارد، که در حکم حداکثری، تعدد تکنیک

عملیات روانی در موضوع  اجرارسد طراحی و کند. بنابراین به نظر میروانی برای مخاطب عمل می

 و بر اساس نظرات یخوببهحمله به شمال سوریه با هدف اقناع افکار عمومی توسط دولت ترکیه 

کیه در این موضوع را مخاطبان ترکی و با اثرگذاری همراه بوده است که لذا پیروزی جنگ نرم تر

 هموار خواهد ساخت.

ها نظامی کشورها از اهمیت باالیی برخوردار بوده، و ها و سازمانتوجه به عملیات روانی در ارتش

مکمل قدرت سخت در نظر گرفته شود. بر این اساس،  عنوانبهتواند، ها میاستفاده از این تکنیک
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به ترکیب قدرت سخت و اقناع افکار عمومی در  زمانهملذا پیشنهاد و توصیه این پژوهش توجه 

و در مقام طراحی؛  اجراقالب قدرت نرم است. این توجه در مراحل مختلف یک برنامه )پیش از 

های عملیات روانی با توجه به تکنیک درواقع( باید مطمح نظر واقع شود. ازآنپس، و اجراحین 

و عملیات  هاطرح جهتینازاد همراه و همسو نموده و توان مردم داخل و خارج کشور را با خومی

 هاامهبرننظامی صورت گرفته با حمایت مردمی همراه خواهد شد. کسب پشتوانه مردمی اثربخشی 

کند. از سوی دیگر شناسایی عملیات روانی و اقناع افکار عمومی در دوچندان می طبعاًو اهداف را 

 جهتینازاپذیرد، و آن سازمان نظامی صورت می ها و نگاه غالبیسیاست برحسبیک جنگ 

هت ها جیابد. بنابراین رصد و شناسایی آنها عملیات روانی ضرورت میشناسایی این تکنیک

 برخوردارتشخیص اهداف و اغراض آن سازمان نظامی در یک جنگ و عملیات از اهمیت باالیی 

 شود، که باید بدان توجه داشت.می

 

 قدردانی

توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این  از خبرگان

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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  ،نامه کارشناسی ارشد. تهران. . پایانمبانی و نظری و عملی جنگ روانی ،(1376رضا. )براتی

 دانشگاه امام صادق)ع(.
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 ( .1392دهقان علیرضا ،)نوشته ورنر جی سورین و جیمز دبلیو تانکارد،  های ارتباطات،نظریه

 چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه مبانی عملیات روانیاصول و (. 1391، مهدی. )ذوالفقاری .

 امام صادق)ع(.

 ( عملیات1383سبیالن اردستانی، حسن .) .(: 5)2. فصلنامه عملیات روانیسازی عملیات روانی

50-76. 

 ( رویکردی تئوریک به عوامل شکل1384سبیالن اردستانی، حسن .) دهی و کنترل افکار

 .69-47(، 9)3، عملیات روانیفصلنامه عمومی. تهران: 

 ( .1376شیرازی، محمد ،)چاپ اول. تهران: معاونت جنگ روانی و تبلیغات مفاهیم و کارکردها .

 تبلیغات و انتشارات حوزه نمایندگی ولی فقیه.

 ( .1383شیرازی، محمد .)چاپ سوم. تهران: دبیرخانه نخستین همایش جنگ روانی و تبلیغات ،

 جنگ.بررسی نقش تبلیغات در 

 ( شناسایی تکنیک1395فرخی، میثم و شهبازی، امین .)های عربستان های عملیات روانی رسانه

های خبری العربیه، علیه جمهوری اسالمی ایران در حادثه منا: تحلیل محتوای کیفی رسانه

 .127 -103: صص 70. شماره فصلنامه راهبردی مطالعات بسیجکلمه و اشرق االوسط. 

 چاپ اول. تهران: یه تا عملازنظرعملیات روانی (. 1394محمد و همکاران. ) میر سمیعی، سید .

 انتشارات پشتیبان.

 ( عملیات روانی ضد شورشگری سپاه در بحران کردستان دهه 1385الیاسی، محمدحسین )60 .

 .3(: 12)3. فصلنامه عملیات روانی
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