
آشنایی مختصر با عملیات ضد جنگ روانی

1نیاجمشید فرقانی

سیدمحسن کمالی

چکیده
در مدارك آموزشی ارتشهاي دنیا از جمله نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمی     

ایران، عملیات روانی به دو گروه شامل:
فعالیتهاي روانی-1
جنگهاي روانی-2
بندي، فعالیتهاي روانی به اقداماتی اطالق گردیده که در قسیم شده است، در این تقسیمت

جهت تأثیر مثبت روي افکار، باورها، عقاید و دیدگاههاي نیروهاي خودي طرح ریزي و 
روي بـر  منفی گذاريشود که جهت تأثیراجرا شده و جنگ روانی اقداماتی را شامل می

شـود، لـیکن بـراي    اي دشـمن، بـه مـورد اجـرا گـذارده مـی      هاي مورد بـاور نیروهـ  مؤلفه
بینـی و اجـراء   اي پـیش ریـزي سازي و مقابله با جنگ روانی دشمن هیچگونه برنامـه خنثی
، تعریف شده است، ضد تبلیغاتشد، گرچه براي مقابله با تبلیغات دشمن، عملیات نمی

نگهاي روانی مهاجم نبوده و لذا لیکن ضد تبلیغات به تنهایی قادر به مقابله با تمام ابعاد ج
کـه قـادر بـه مراقبـت،     »عملیات ضد جنگ روانی « ایجاد شاخه جدیدي به عنـوان  
.گ روانی دشمن باشد، ضروري استممانعت و در نهایت مقابله با جن

عملیات ویژه، عملیات روانی، فعالیتهـاي روانـی، جنـگ روانـی،     هاي کلیدي: واژه
عملیات ضد جنگ روانی

ریاست اداره آموزش و پژوهش سماجا- ١

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1385زمستان
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مقدمه
در » بررسـی کـاربرد تـرس و اثـرات آن در جنـگ روانـی       « پس از چاپ مقاله 

دافـوس آجـا، تماسـهاي مکـرري توسـط اسـاتید بزرگـوار،        85فصلنامه خردادمـاه سـال   
اندرکار عملیات روانی و دیگر همکاران محترم با نگارندگان مقاله خبرگان گرامی دست

فراوان و تأکید بر این نکته که موصوف بعمل آمد که همگی ضمن اظهارلطف و تشویق
جاي این مبحث نوین در زیرگروههاي عملیات روانی خـالی بـوده و پـرداختن بـه آن از     

باشد، خواهان تبیین و تشریح بیشتر این شاخه جدید از مبحث مهم عملیات ضروریات می
یادشده، روانی بودند، البته در همان تماسها و مالقاتها به این عزیزان عرض شد که مقوله

طی یک فرایند پژوهشی کامـل در آینـده نـه چنـدان دور، بصـورت کتـاب مسـتقلی در        
دسترس همه عزیزان قرار خواهد گرفت، لیکن در راستاي امتثال اوامـر ایـن بزرگـواران،    

، جهت تنویر افکار لیات ضد جنگ روانیآشنایی مختصر با عممقاله زیر به عنوان 
زم به ذکر است که عرصه ایجاد شـده، میـدان وسـیعی    رزمان گرامی نگارش یافت، الهم

خواند و امیـد اسـت کـه ایـن جوالنگـاه      است که شهسواران علم و قلم را به خود فرا می
نوین از تفضالت این بزرگواران خالی نماند.

هر کشوري در تالش است تا با دستیابی بـه موقعیتهـا و شـرایط مسـاعد و برتـر،      
ي، صلح و آرامش و امنیت را براي ملت خود فراهم نمـوده و  زندگی بهتر و توأم با آزاد

البته آنچه که باورهاي مذهبی « در این راه از هیچگونه کوششی فرو گذار نخواهد کرد، 
فرامین الهی و دیـن مبـین   و مطابقت آن باما بر آن تأکید دارند، مشروع بودن این تالشها 

جهت توسعه داخلی، نیازمند پدافند داخلی و در این راه ضمن فعالیت در » باشداسالم می
گر مایل به ایجاد وضعیت مطلوب و با باشد، زیرا بدیهی است که کشورهاي سلطهنیز می

ثبات در دیگر کشورها نبوده و براي در اختیار داشتن بازارهاي داخلـی، تسـلط بـر منـابع     
اي مخرب خود را در ملی و در نهایت، استیالي اقتصادي و فرهنگی بر ملل دیگر، فعالیته
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هـاي  هـا و واکـنش  ریزي، هدایت و اجرا خواهند نمـود، ایـن کـنش   ابعاد گوناگون طرح
عملیـات  « ایجاد شده بین ملل مهاجم و مدافع، منجر به پیدایش تفکـري تحـت عنـوان    

بندي شده ایـن عملیـات،   هاي کالسهگردید که هر دو دسته در چهارچوب قواره»ویژه
نماینـد. در تعـاریف   ریزي میفند خود را براي تهاجم یا تدافع برنامهطرحهاي آفند یا پدا

بـه مجموعـه فعالیتهـاي غیرنظـامی، شـبه نظـامی و       بیـان شـده، عملیـات ویـژه     
ریزي، هدایت و اجراي آنها نیاز گردد که براي طرحاي اطالق مینظامی

تا اي است به وجود امکانات، منابع، شرایط و نیروهاي آموزش دیده ویژه
یک کشور به تنهایی یا با کمک و پشتیبانی دیگر دولتها، بتواند بـه اهـداف   

بینی شده خود نایل گردد.پیش
1شود:عملیات ویژه با توجه به ماهیت خاص خود به گروههاي زیر تقسیم می

جنگهاي نامنظم شامل:-الف
جنگهاي چریکی-1
، کودتـا،  که شامل شورش، جنگ شبکه محـور، تحریمهـا  عملیات براندازي-2

باشد.جنگ محدود، تروریسم، خرابکاري، جاسوسی و... می
کـه بـه دو بخـش گریـز و فـرار تقسـیم شـده کـه بـا          عملیات گریـز و فـرار  -3

شوند.هاي مختلفی مانند فریب به مورد اجرا گذارده میبکارگیري شیوه

عملیات توسعه و پدافند داخلی شامل:-ب
اسـت کـه در راسـتاي بهبـود شـرایط زیسـتی،       شامل کلیه اقداماتی عملیات توسعه-1

شوند.درمانی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادي، زیر ساختی و... اجرا می

31F.M-21آئین نامه -1
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باشد که در جهت ممانعت از اجراي داخلی که شامل اقداماتی میعملیات پدافند-2
گردند.عملیات براندازي و مقابله با آن اجرا می

عملیات روانی شامل:-ج
فعالیتهاي روانی-1
هاي روانیجنگ-2

در این مقاله بنا نیست که تعاریف هرکدام از زیـر گروههـاي یادشـده کـه هـر      « 
طلبد تشـریح گردنـد، لـیکن ذکـر ایـن      یک به تنهایی دریایی از مطالب و نوشتارها را می

هـاي  نکته ضروریست که هرسه گروه یادشده و مـوارد مـرتبط بـا آنهـا، بـه مشـابه حلقـه       
گر متصـل بـوده و در صـورت عـدم طرحریـزي و اجـراي       باشند که به یکدیزنجیري می

دهد، از هـم  پیوند می»نیات« را به »اهداف« مناسب هر کدام از آنها، این سلسله که 
اي از تالشهاي بعمل آمده به بار نخواهد نشست، به همین دلیل بـا  گسسته و درنتیجه ثمره

عملیـات  ن مقـال یعنـی   پرهیز از تعاریف و تشریح گروههاي دیگر، به مبحث اصـلی ایـ  
».شودبه عنوان اتصال دهنده و پشتیبان دیگر گروهها پرداخته میروانی

عملیات روانی به کلیـه فعالیتهـاي سیاسـی، نظـامی، اقتصـادي و مرامـی کـه بـراي جلـب          
طـرف  حمایت و احساسات موافق گروههاي داخلی و خـارجی اعـم از دوسـت و یـا بـی     

شود:و به دوگروه زیر تقسیم می1گرددشوند، اطالق میانجام می
اي کـه در  که به کلیه فعالیتهاي غیرنظامی، شبه نظامی و نظامیفعالیتهاي روانی-الف

هاي سیاسی، اقتصادي، مرامی، فرهنگی اجتماعی، اطالعاتی و... بـراي نفـوذ مثبـت    مؤلفه
طـرف و  بـی ،نیروهـاي خـودي  « در افکار، احساسات و دیـدگاههاي گروههـاي هـدف    

در جهت ایجاد، نگهداري، تقویت و تداوم پشتیبانی آنان از اهداف و اقـدامات  » شتیبان پ
گردد.شوند، اطالق میخودي طرحریزي، هدایت و اجرا می

31F.M-1و 31F.M-21آئین نامه -1
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که به کلیه فعالیتهاي غیر نظامی، شبه نظامی و نظامی که در جهت جنگهاي روانی-ب
م به نفع نیروهاي خـودي و یـا   هاي مورد باور گروههاي خصتحت تأثیر قرار دادن مؤلفه

ریـزي  طرف نمودن آنان با استفاده ابزاري از تبلیغات هدایت شده، داده پردازي برنامهبی
گردد.شوند اطالق میشده و اطالعات سمت داده شده، طرحریزي، هدایت و اجرا می

یـد،  با عنایت به موارد مطروحه فوق، چنانچه یک حکومت به تقسیم بندي باال بسـنده نما 
مجبور خواهد بود که یا با اجراي فعالیتهاي روانـی روي نیروهـاي خـودي بـراي ایجـاد،      
نگهداري، تشدید و تداوم عالقه و پشتیبانی آنان به نفع خود تالش نماید و یا اینکه  علیـه  
نیروهاي مخالف، جنگهاي روانی را اجراء نماید، لیکن در صورتیکه دشمن با استفاده از 

ون جنگ روانی خود علیه حکومت موصوف و نیروهاي آن را بـه مـورد   امکانات گوناگ
اجرا بگذارد، حکومت مورد تهاجم قرارگرفتـه قـادر نخواهـد بـود کـه اقـدام مناسـب و        

متناسب با تالش مهاجم را به مورد اجرا بگذارد.
که از زیر بندهاي جنگ روانی منظور گردیـده، بـراي   » 1ضد تبلیغات« گرچه 

بینی و تعریـف شـده اسـت، لـیکن کـاربرد و تـأثیر آن       یغات سوء مهاجم پیشمقابله با تبل
گردد، زیرا اسـتفاده از  بسیار محدود و تنها به عنوان یک اقدام صرفاً تدافعی محسوب می

تنها یکی از روشهاي جنگ روانی دشمن بوده و ضـد  » سیاه، سفید، خاکستري« تبلیغات 
هاي مورد استفاده دشمن نخواهد بود، ها و شیوهمؤلفهتبلیغات قادر به مقابله مؤثر با دیگر 

از طرفی بسنده نمودن به پدافند و مقابله کـردن بـا تبلیغـات دشـمن، مـدافع را در موضـع       
ضعف قرارداده و آسیب پذیریهاي وي را تا حد بسیار زیادي تشدید خواهد نمـود، زیـرا   

در دسـت داشـتن   « جنگ روانی یک عملیات آفندي بوده و مزیت اساسی آفند که 
باشد، همیشه در نزد آفند کننده مانند یک برگ برنده بسیار مؤثر، باقی می» ابتکار عمل

خواهد ماند، لذا با توجه به شکاف موجود بـین دو تقسـیم یادشـده ، ضـرورت دارد کـه      

Counter Propagandaضد تبلیغات -١
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ها و مدافع با طرحریزي، هدایت، اجرا و پیگیري عملیاتی خاص، ضمن مراقبت از توانایی
خود،با ممانعت از اجراي آفند روانی دشمن، با آنها به مقابله برخاسته و اقدامات اقدامات

سازي خود را به مورد اجرا گذارده همچنین به عنوان یک عمل آفنـدي، بتوانـد بـه    خنثی
هاي آفند روانی مهاجم، ضربات جدي وارد نماید.بینیاساس و اجزاء پیش

بردن شکاف یادشـده، شـاخه جدیـدي بـا     در راستاي رفع این نیاز و براي از بین
هاي جنگ براي مقابله با تمام زمینه1عملیات ضد جنگ روانیتعریف ذیل به عنوان 

روانی دشمن ایجاد گردیده است:
گـردد  عملیات ضد جنگ روانی به مجموعه اقداماتی اطالق مـی « 

هاي روانی خـودي طرحریـزي،   که در جهت پشتیبانی از فعالیتها و جنگ
ت و اجرا شده که باعث شناسـایی و رفـع بسـترهاي مـورد اسـتفاده      هدای

سازي دشمن، شناسایی کاربردهاي جنگ روانی مهاجم و اثرات آنها، مقاوم
جامعه در برابر جنگ روانی، بازیابی افراد آسـیب دیـده، شـناخت نقـاط     
ضعف کاربردهاي بکارگرفته شده در جنـگ روانـی دشـمن و در نهایـت     

هاي مورد استفاده او شده و با اجـراي آن، فعالیتهـاي   سازي کاربردخنثی
خودي مؤثر و شرایط براي اجراي جنگ روانی علیه مهاجم فراهم گشته و 

»گردد.یک اقدام آفندي محسوب می
طرحریـزي،  ايمراقبتـی، ممـانعتی و مقابلـه   بعـد  3عملیات ضد جنـگ روانـی در   

هـاي هـر کـدام از    شـده از آن، مؤلفـه  گردد که با توجه به تعریف بیان هدایت و اجرا می
شوند:ابعاد یادشده، به شرح زیر به طور مختصر تشریح می

که عبارت است از:اقدام مراقبتی-الف

١ -Anti Psychological Warfare Operations با توجه به وسعت معنایی کلمهAnti نسبت به کلمهCounter ،
دربرگردان انگلیسی استفاده شده است.» ضد« عناي براي وسایل مAntiاز کلمه 
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شناسایی و رفع بسترهاي مورد استفاده دشمن.-
جنگ روانـی دشـمن بـر مبنـاي بسـترهاي موجـود در جامعـه مـدافع طرحریـزي و اجـرا           

د از:گردد، این بسترها عبارتنمی
ضعفهاي مرامی و عقیدتی که اکثراً به علـت التقـاطی و خرافـی بـودن باورهـاي      -1

گردند.افراد جامعه ایجاد می
مشکالت اقتصادي جامعه.-2
اختالفات مذهبی و قومیتی، نژادي و طبقاتی موجود در جامعه.-3
ضعفها و اختالفات سیاسی و فکري جامعه.-4
ها و تبعیضات موجود.عدالتیبی -5
گروه گرایی-6
ضعفهاي اجرایی و عدم رسیدگی به نیازهاي اولیه مردم.-7
بیکاري.-8
مشکالت روانی مردم که برخاسته از فشارها و استرسهاي گونـاگون ماننـد عـدم    -9

باشند.امنیت شغلی و قضایی و... می
عدم تطابق گفتار با کردار مسئولین.-10

ن بسـترها و  بـا شناسـایی ایـ   »ع.ض.ج.ر« طراحان عملیات ضد جنگ روانـی  
کارهاي بنیادي، اصولی و اجرایی در سه مقطع: کوتاه مدت، میـان مـدت و بلنـد    ارائه راه

مدت و پیگیري اجراي آنها براي رفع این بسترها، با از بین بردن شرایط مناسب مـوردنظر  
هاي بنیادین اجراي جنگ روانی مهاجم را از وي سلب خواهند نمود.دشمن، زمینه

دو اصل را مـورد توجـه   » ع.ض.ج.ر« ریزان هم، ضرورت دارد که برنامهدر اجراي این م
قرار دهند:
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اثرات طرحریزیهاي انجام یافته بایستی براي جامعه ملموس باشد، به عبارت بهتر -1
به عینه مشاهده نمایند تا بـاور  » هرچند اندك« ها را تمام مردم جامعه باید تأثیر این برنامه

ــان  کننــد کــه فعالیتهــاي توســع ه و طرحهــاي آتــی، منجــر بــه بهبــود شــرایط زنــدگی آن
.  1خواهد شد

با اجرا و تداوم تبلیغات صحیح و متناسب با نیازهاي احساسی و عقیـدتی مـردم،   -2
امید الزم به جامعه براي باور کردن اثربخشی طرحهاي میـان مـدت و بلنـد مـدت، ارائـه      

گردد.
که عبارتند از:اقدامات ممانعتی-ب

ایی کاربردهاي جنگ روانی دشمنشناس-1
برد:مهاجم از کاربردهاي کلی زیر براي اجراي جنگ روانی خود استفاده می

: در ایـن شــیوه بـا ارائــه سـریع و فــراوان    2الـف) داده پــردازي انفجــاري 
39اطالعات هدایت شده به مخاطب، فرصت تفکر و تعقل از وي سلب گردیده و شامل 

باشد.روش کاربردي می
: اساس این روش بر طرحریزي جهت ایجـاد و افـزایش   3ب) تغییر رفتار مخاطبان

رفتارهاي مطلوب و مورد پسند مهاجم در بین مخاطبین مورد تهاجم و کـاهش و حـذف   
شود.دسته تقسیم می4رفتارهاي نامطلوب مخاطب قرار داشته و به 

ي هـدف طرحریـزي   هـا : این شیوه بـر اسـاس حملـه بـه باورهـاي گـروه      ج) تخریب
باشد.روش می9گردیده و شامل 

دیدن با چشم باعث آرامش قلب و به باور رسیدن انسان شده و این اصل در بین انبیاء(ع) نیز تسري داشته است، رجوع -1
لیل سوره مبارکه بقره که حضرت ابراهیم(ع) خواهان دیدن با چشم براي زنده شدن موجودات گردید و د260کنید به آیه 

خود براي این درخواست را حصول اطمینان قلبی بیان فرمود.
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ــازي ــات    د) متقاعدس ــف و هیجان ــات، عواط ــیوه روي احساس ــن ش ــا ای ــمن ب : دش
گردد.گروههاي مخاطب دست نهاده و به اجراي اهداف خود نایل می

: اساس اتخاذ این شیوه بر مبناي گرایش به بزرگنمـایی امـور مهـم    سازيهـ) برجسته
بنا نهاده شده است.موردنظر مخاطب

: مبناي این شیوه استفاده از شکاف موجود و تفاوتهاي دسـتیابی  1و) شکاف اطالعات
باشد.طبقات مختلف جامعه به اطالعات می

هـاي مختلـف بکـارگیري آنهـا و نیـز      طراحان ع.ض.ج.ر با شناسایی این روشـها و شـیوه  
رنـد، قـادر خواهنـد بـود کـه      گذاشناخت تأثیراتی که این روشـها از خـود بـر جـاي مـی     

سـازي، مقابلـه و آفنـد علیـه آنهـا را طرحریـزي،       ریزیهاي الزم در خصوص خنثـی برنامه
هدایت و اجرا نمایند.

:سازي جامعهمقاوم-2
اطالع رسانی دقیق، به موقع، به اندازه و هنرمندانه با استفاده از تمام امکانـات موجـود در   

شهاي جنگ روانی دشمن و نیاتی که او از اجراي خصوص اثرات کوتاه و بلند مدت رو
سازد که جامعه را در برابر اثرات کند، طراحان ع.ض.ج.ر را قادر میاین روشها دنبال می

اثر نمایند. ها مقاوم ساخته و تالشهاي مهاجم را بیسوء این شیوه

که عبارتند از:اياقدامات مقابله-ج
:) بازیابی افراد آسیب دیده1
عالیتهاي روانی یک حکومت، هرچقدر هم که دقیق طرحریزي و اجـرا شـوند،   ف

قادر نخواهند بود که تمام افراد جامعه را راضی نموده و آنـان را در برابـر جنـگ روانـی     
ها و باورهاي افراد با یکـدیگر تفـاوت   مهاجم مصون سازند، زیرا خصلتها، نیازها، توانایی

84تابستان –چاپ معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل ن.م -رضا عاصف-2عملیات و جنگ روانی  11تا 2-6
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جامعه، در اثر جنگ روانی دشمن، آسیب خواهنـد دیـد،   داشته و بالطبع تعدادي از افراد
لذا طراحان ع.ض.ج.ر به مثابه پزشکی کـه بـا تشـخیص نـوع بیمـاري، بـا تجـویز داروي        

ــوع و شــدت   مناســب در صــدد درمــان بیمــار برمــی  ــین قــدم بایــد ن آیــد، بــه عنــوان اول
مناسـب  دیدگی گروههاي مورد تهاجم را شناسایی کرده و سپس با طرحریزیهاي آسیب

دیـدگان نمایـد.   و متناسب با نوع و شدت آسیب دیدگی، اقدام به مداوا و بازیابی آسیب
ها عبارتند از:بعضی از این آسیب دیدگی

(الف) ایجاد ناامیدي
بـرداري  خودخواهانـه و تـالش بـراي بهـره    (ب) ایجاد و بـروز احساسـات  

نامشروع مادي از شرایط بحران.
عصبی که منجر بـه درگیریهـاي فـردي و گروهـی     اي(ج) فشارها و استرسه

خواهند شد.
.گی به امور عمومیعالقه(د) انزوا طلبی و بی

.(هـ) جالي وطن و فرار مغزها و سرمایه
باید توجه داشت که در جهت مداوا و بازیابی افراد آسیب دیده، بسنده کـردن  « 

عنوان ( تنهـا اقـدام ممکـن ) باعـث     به اقدامات تعریفی، تشریحی، تشریعی و تشویقی، به
هدر رفتن تالشهاي مدافع خواهد شد، لذا ضرورت دارد که از اقدامات تنبیهی ( تعزیر و 
تحدید ) نیز متناسب و مناسب با شرایط استفاده برد، لیکن استفاده از این اقدامات بایستی 

».توأم با تبلیغ مناسب براي توجیه بکارگیري آنها باشد
:نقاط ضعف کاربردهاي بکارگرفته شده در جنگ روانی دشمن) شناخت 2

اصوالً تمام طرحریزیهاي انجام یافته توسـط آدمـی بـه دلیـل عـدم کامـل بـودن        
انسان، داراي نواقص و نواقضی بوده و طرحریزیهاي جنگ روانـی توسـط دشـمن نیـز از     

بـا شناسـایی نقـاط    باشند، لذا محققان و طراحان ع.ض.ج.ر بایستی این قاعده مستثنی نمی
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ضعف، نواقص و نواقض موجود در طرحها و اجراهاي جنگ روانی مهـاجم، علیـه آنهـا    
آفند روانی خود را طرحریزي و اجرا نماینـد، در اجـراي ایـن مهـم گذشـته از مطالعـات       

تواننـد بـا   هـاي میـدانی نیـز ضـرورت داشـته و طراحـان مـدافع مـی        اي، پژوهشکتابخانه
ده ، شـرایط و روشـهاي مختلـف جنگهـاي روانـی دشـمن بـراي        سازیهاي کنترل شـ شبیه

گروههاي مورد آزمون، نواقص، ضعفها و نواقض درونی طرحهاي مهاجم را شناسـایی و  
کارهاي ممکـن  با آزمایش روشهاي گوناگون براي مقابله و آفند علیه آنها، به بهترین راه

دست یابند.
) خنثی سازي: 3

اسـتفاده مهـاجم، شناسـایی روشـهاي بکارگرفتـه      شناسایی و رفع بسترهاي مورد
هـاي آسـیب دیـده، شـناخت     سازي افراد جامعه، بازیابی گـروه شده توسط دشمن، مقاوم

نقاط ضعف طرحهاي جنگ روانی دشمن و آفند علیه آن نقاط ضعف، در نهایت منجـر  
سـازي تالشـهاي مهـاجم خواهنـد شـد، ایـن اقـدامات ضـمن پشـتیبانی مـؤثر از           به خنثـی 

عالیتهاي روانی خودي، قادرند که با ناکارآمد ساختن طرحریزیهاي دشمن، طراحان وي ف
را دچار سرخوردگی و یأس نمایند که ایـن مطلـب بـه خـودي خـود یـک آفنـد روانـی         

پذیر خواهد کرد.محسوب شده و مهاجم را در برابر جنگ روانی مدافع به شدت آسیب
با شدت و فرصت بکارگیري جنگ روانی توان متناسب عملیات ضد جنگ روانی را می

طرحریزي، هـدایت و اجـرا   کاريعملیاتی و راهدر سه سطح راهبردي،مهاجم، 
نموده لیکن ضرورت دارد که اصول زیر در بکارگیري آن مورد امعان نظر واقع شوند:  

ایجـاد سـاختار مناسـب و متناسـب بـا هرکـدام از سـطوح یادشـده در کشـور و          -الف
مسلح.نیروهاي

واقع بینانه شناسایی کردن، واقع بینانه برآورد کردن و در نهایت واقـع بینانـه   -ب
جنگ روانی.طرحریزي کردن اصول عملیات ضد
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پرهیز از ضعیف انگاشتن دشمن و مغرور شدن به پیروزیهـاي بدسـت آمـده    -ج
در اثر اجراي عملیات ضد جنگ روانی خودي.

ابلیت انعطاف پذیري.تداوم در پژوهش و احراز ق-د
در خــدمت گــرفتن کلیــه امکانــات موجــود و تهیــه و واگــذاري امکانــات  -هـــ

مورد نیاز.
وجود پشتوانه قوي اجرایی براي طرحهاي تهیه شده.-و

الزم به ذکر است که براي ایجاد ساختار سـازمانی متناسـب و مناسـب بـراي هرکـدام از      
که متخصصـان و کارشناسـان ذیـل در    سطوح عملیات ضد جنگ روانی، ضرورت دارد

ساختار یادشده به عنوان عضو سازمانی حضور داشته باشند:
متخصصین نظامی عملیات روانی-1
روانشناسان-2
جامعه شناسان-3
مردم شناسان -4
رفتار شناسان-5
فرهنگ شناسان-6
تاریخ شناسان-7
علما و کارشناسان مذاهب و ادیان مختلف-8
کارشناسان اطالعاتی و ضد اطالعاتی-9

کارشناسان روابط عمومی -10
کارشناسان هنرهاي مختلف-11
سایر کارشناسان مورد نیاز بنا به موقعیت-12
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عمل خواهد نمود، باید قابلیت گسترش و بکارگیري اتاق فکراین ساختار که به عنوان یک
تخصصهاي آتی را احراز و با بررسی جنگهاي روانی بکاررفتـه در دنیـا، اقـدامات خـود را طرحریـزي،      

رسی، تجزیه و تحلیل، تکمیـل، تهیـه و پیگیـري نمـوده و پشـتوانه اجرایـی قدرتمنـدي بـراي اجـراي          بر
طرحهاي خود در اختیار داشته باشد.

، الزم به تأکید است که این نوشتار براي آشنایی مختصر همکاران گرامـی نگـارش   در آخر
روانـی، آنچنـان وسـعتی را دارا    یافته است، وگرنه این شاخه جدیـد نیـز ماننـد دوگـروه قبلـی عملیـات       

باشد که پرداختن به تمام زوایاي گستره آن از عهده نگارندگان خـارج و ضـروري اسـت کـه تمـام      می
باشـند، تـالش خـود را بـراي تبیـین      اندرکار عملیات روانـی مـی  اساتید و متخصصین بزرگوار که دست

د. هاي آن در قالب نوشتارهاي گرانسنگ خود، مبذول فرماینکرانه


