
کاربرد عملیات روانی در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی
1مرتضی بهمنش

چکیده 
برد صحیح آن میل به جنگیـدن در  ها در میدان جنگ است با کارروانی از عوامل مهم پشتیبانی از یگانعملیات 

یگانی در جنگ موفق خواهد بـود کـه   .گرددشود و در عوض روحیه دشمن تضعیف مینیروهاي خودي تقویت می
عملیـات روانـی کـم هزینـه تـر از      .بتواند عملیات روانی را بنحو مطلوب در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی بکـار گیـرد  

مهمترین عامل موفقیـت در جنـگ   .گرددمیها کم و بیش استفاده برد سایر سالح بوده و در همه اعصار و جنگرکا
عملیات روانـی ایـن عوامـل را مـورد حملـه قـرار داده و رزمنـده را در انگیزهـا و         ،انگیزه واعتقاد ملی و مذهبی است

در دنیاي کنونی براي هر عملیات نظامی ابتدا باید جامعه خود و هدف و جامعـه  .دهدر میاعتقاداتش مورد تردید قرا
براي این امر بهترین عامل استفاده از ابزار عملیات روانی است .وجهانی را آماده نمود

کلید واژگان : 
، عملیات تاکتیکیعملیات رزمی ، عملیات روانی

عضو هیات علمی دافوس آجا-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

1387، پائیز و زمستان 12شماره 
115-130صص 
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مقدمه 
فکر آدمی را به خود مشغول داشته و این پرسـش را بـه وجـود آورده    جنگ طی قرون متمادي

است که جنگ چیست و اثرات آن کدام است؟ آیا جنـگ فقـط توسـل بـه خشـونت و خـونریزي       
هـاي  است یا اینکه انواع دیگـري هـم دارد؟ یقینـاً بشـر قبـل از توسـل بـه خشـونت و خـونریزي راه         

لـذا  ی از آنجایی که به دنبال نتیجه آنی بـوده اسـت،  دیگري را جهت تحمیل اراده جستجو کرده ول
برخورد فیزیکی را بهتر پسندیده است.

شـدن  هـا و مـذموم شـناخته   اما در تداوم تاریخ و تکامل اجتماعی و ظهور منادیان نجـات انسـان  
برخورد فیزیکی افتاد. از آنجایی کـه  غیر از هاي دیگري خونریزي و خشونت، بشر به فکر یافتن راه

توانست با آن با همنوع خود رابطه برقرار کند، لـذا  میودر اختیار داشت را»زبان«بشر ابزاري به نام 
افتاد. به رغـم تفـاوت   به فکر استفاده از این ابزار براي تحمیل اراده و تحت سلطه قرار دادن دیگران

جنـگ گذاشـت. در   از آنجایی که هدف در هـر دو اقـدام یکـی بـود، نـام ایـن  یکـی را نیـز        ابزار،
شود با تکیه بر قدرت فیزیکی و از طریق ایجاد خسـارات بعضـاً   تالش می،هاي معمول نظامیجنگ

. در ایـن  هـدف را بـه اطاعـت و تسـلیم وادار کـرد     جبران ناپذیر انسانی، اقتصادي و نظـامی کشـور  
ي دارد. تجربـه تر است و نیاز به قدرت فیزیکی برتر نسبت بـه دشـمن   سریع و ملموسجنگ، نتیجه 

تاریخی بشر ثابت کـرده اسـت، تنهـا قـدرت بـراي اثرگـذاري بـر دشـمن کـافی نیسـت و پیـروزي            
اي براي آماده شدن به ضدحمله است. از همین هوشمندانه، روشبسشود بلکه آتشمحسوب نمی

رو تأثیرگذاري بر اذهان، نیروها و مردم کشور هدف یکی از مهمتـرین عناصـر پیـروزي اسـت کـه      
ها، عملیات روانـی اسـت. عملیـات روانـی     هاي آن شناسایی شود. یکی از این راهها و روشاید راهب

اي غیرکشنده، براي تأثیرگذاري بر روان مردم کشور هدف بوده و در این عملیات فـرض بـر   وسیله
این است که توان جنگیـدن دشـمن بـر نیـروي انسـانی معطـوف بـه جنـگ اسـتوار اسـت. در واقـع             

آمیز، بر عواملی مانند منطـق، تـرس، رغبـت و دیگـر     اي غیر خشونتي شیوهروانی به منزلهعملیات
ها و رفتارهاي خاصی را در مخاطبـان  پدیـد آورده و   ها، نگرشکند تا هیجانعوامل روانی تکیه می

اراده معطوف به جنگ را در او کاهش داده  و یا از بین ببرد.
بـه تسـلیم درآوردن محـیط و هـر     بـراي ی تمایل فطري بشـر علیرغم نفرت بشر از خونریزي ول

آنچه که در آن است از جمله انسان، کماکان جنگ و خونریزي در دستور کار اوست ولی با توجه 
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ي افکـار عمـومی رو   هاي تند و خصمانهها با واکنشبه گسترش وسایل ارتباط جمعی، کشتار انسان

اي جدیدي استفاده شود که در عین به حـداقل رسـاندن تلفـات    شود. بنابراین باید از ابزارهبه رو می
هاي آینده هـر عملیـاتی بایـد بـه سسـت      ي کارکردهاي نظامی باشد. در جنگانسانی، در برگیرنده

کردن اراده جنگیدن افراد دشمن معطوف باشد.
امکانات هاي جدید، عملیات روانی است. این نوع عملیات از ابزارها و از جمله مؤثرترین شیوه

گیرد.المللی بهره میفراوانی مانند رادیو، تلویزیون، نشریات نظامی، محلی، ملی و بین
رسـد، ناچـاریم کـه عناصـر     در حالی که درك ماهیت ایـن جنـگ کمـی مشـکل بـه نظـر مـی       

ي این جنگ را بشناسیم تـا بتـوانیم از آن در دسـتیابی بـه اهـداف اسـتفاده نمـوده و از        دهندهتشکیل
خود را براي مقاومت در برابر آن آمـاده سـازیم. از آنجائیکـه وقـایع و رخـدادهاي تـاریخی       سویی 

توانند دسـتاوردهاي ایـن جنـگ را در دوران مختلـف روشـن سـازند، پـرداختن بـه رخـدادهاي          می
گذشته در شناخت این موضوع سودمند خواهد بود.

ملیات روانی در زنجیره صلح و جنگاندازهاي تئوریک عچشم-1
اي نیسـت و تـا کنـون    ارائه تعریف مشخّصی از عملیات روانی یا تعیین حدود آن کار سـاده 

هاي متعددي که توسط نویسندگان عنوان شده است، مفهوم عملیات روانی در ذهـن بسـیاري   نوشته
از مردم مبهم مانـده اسـت. عملیـات روانـی در اذهـان مـردم مفـاهیم مختلـف و متغیـري را تـداعی           

اي اند این اصـطالح را در حـوزه  و حتی کسانی که در این موضوع تخصص دارند، نتوانستهکند.می
واضح و روشن قرار دهند. البته عدم وجود اتفاق آراء در این مورد نباید این معنـی را بدهـد کـه در    

اد، اي ممکن نیست. بنابراین کاري که در این زمینه بایـد انجـام د  گونه هماهنگیعملیات روانی هیچ
این است که سعی شود بستري مناسب براي طرح و نزدیک شدن آراء فراهم نماینـد و اصـول قابـل    

)1381(نصر، اجرایی براي مجریان عملیات روانی ارائه کنند.
عنـوان  » وبسـتر «ي فرهنـگ انگلیسـی   در ضـمینه 1941اولین تعریف جنگ روانی، در سال 

اول جنگ دوم جهانی شناخته شد. در آن زمان گروهـی  شد، اما اصطالح جنگ روانی در روزهاي
خواســتند ایــن دریافــت را در رهبــران ي برخــی مطبوعــات آلمــانی مــیهــا بــا ترجمــهاز آمریکــایی

هاي جنگ، در شـرایط  توان در تمامی زمینههاي روانشناسی را میآمریکایی ایجاد کنند که آموخته
هاي رزمی آمریکایی چنین تعریف شده است:نامهجدید به کار برد. جنگ روانی در آیین
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ریزي شده از تبلیغات و سایر اعمالی است که پـیش از هـر چیـز بـا     جنگ روانی استفاده برنامه«
ي طرف یا دوسـت و بـه شـیوه   هدف تأثیر بر نظرات، احساسات، مواضع و روفتار جوامع دشمن، بی

»گیرد.خاص دستیابی به اهداف ملی صورت می
ي معروف مصري در کتاب جنگ روانی خود، جنگ روانـی را مبـارزه بـا    یسندهصالح نصر نو
نویسد:داند و میکالم و عقیده می

جنگ روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صـورت پنهـان، آشـکار، شـفاهی و یـا      «
ارتباط نوشتاري باشد، اساساً سالحی است که به انسان و عقل او توجه داردو هرگاه امکان برقراري

)1381(نصر، »تواند به اعماق او نفوذ کند.عاطفی با مخاطب را داشته باشد، می
پرداز و استاد سابق دانشـگاه ملـی جنـگ آمریکـا، در تعریـف جنـگ روانـی        جان کالینز نظریه

نویسد:می
جنگ روانـی عبـارت اسـت از اسـتفاده از تبلیغـات و ابزارهـاي مربـوط بـه آن بـراي نفـوذ در           «

ل به شیوهات خصوصیشـود. پیشرفت مقاصد ملّی مجـري مـی  هایی که موجب فکري دشمن با توس«
)1370(کالینز،

اصول عملیات روانی-2
اصل تمرکز
اصل هدف
اصل آموزش
اصل وحدت فرماندهی
اصل هماهنگی عملیات روانی با عملیات نظامی
اصل غافلگیري و فریب
اصل انعطاف
اصل حفظ پشتیبانی مردمی
 ت عمل روانیاصلتهاجم و شد
اصل کسب و حفاظت اطالعات
اصل پوشش عملیات روانی
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1380(مارکسی، اصل استفاده از جنگ الکترونیک(

هاي عملیات روانی نظامیها و محدودیتتوانایی-3
هاي نظامی حمایت کننـد. همچنـین   توانند به چندین روش از یگانهاي عملیات روانی مییگان

هـاي فرمانـدهی عملیـات ماننـد     امکانات و کارشناسان عملیات روانی ممکن است در دیگر فعالیـت 
شوند، به کار گرفته شوند. هاي نظامی ناشی میهاي امدادي که از مأموریت یگانکمک

هاي نهادهاي نظامی ت روانی نیز ممکن است از طرح فریب فرماندهی یا فعالیتامکانات عملیا
یا دیگر نهادهاي دولتی حمایت کند، اطالعاتی را در مورد مخاطبان منطقه و زبان مورد نظـر فـراهم   
آورد و اطالعات و تولیدات عملیات روانی را در میـان مخاطبـان مـورد نظـر پخـش کنـد تـا بـدین         

ت نظامی را براي آنها تشریح کند.  ترتیب هدف عملیا
گیري از این امکانات به افراد غیرنظامی تفهیم کند که تواند با بهرهبراي نمونه، یک فرمانده می

ي افـراد غیرنظـامی در عملیـات    هدف عملیات کاهش تلفات غیرنظامی و به حداقل رساندن مداخله
است.

هـا و  وانـی و عملیـات نظـامی بایـد توانـایی     فرماندهان در زمان ایجاد هماهنگی بـین عملیـات ر  
). در این نوع عملیات نیـز هماننـد   2-1هاي عملیات روانی را مدنظر داشته باشند (جدول محدودیت

هاي نظامی، زمان عامل اصلی است. عملیات
براي تضمین حمایت مؤثر عملیات روانی، فرمانـدهان بایـد امکانـات ایـن عملیـات را پـیش از       

ي اصلی نیروهاي رزمـی  نیرو فراهم آورند. در واقع نبرد عملیات روانی پیش از رسیدن بدنهاستقرار 
)1385(موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع،شود.به منطقه آغاز می
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هاي عملیات روانی نظامیها و محدودیت: توانایی2-1جدول
هامحدودیتهاتوانایی

 روانیافزایش تأثیرات عملیات
آگاه کردن مخاطبان در مناطق دور افتاده
هاي ارتباطیسوادي و یا قطع سیستمغلبه بر سانسور، بی
هاي پراکندهارائه راهنمایی و اطمینان بخشیدن به مخاطب
       هدف قرار دادن مخالفان بـه منظـور تقلیـل روحیـه یـا کـاهش

اراده معطوف به مقاومت
تتقویت روحیه رزمندگان در نبردهاي سخ
هاي قومی، فرهنگی، مذهبی یا اقتصاديبرداري از تفاوتبهره
هاي جایگزین منازعه به مخاطبان مخالفارائه راه
هاي محلی از شورشیانتأثیر گذاشتن بر حمایت
حمایت از عملیات فریب
ي تصویر مطلوبی از اقدامات در راستاي منافع ملیارائه
 با روابط عمومی قـوي،  استفاده از ارتباطات رو در رو، افرادي

هاي جمعی و توسل به هرگونه اقدام عملی براي تـأثیر گذاشـتن   رسانه
بر رفتار مخاطب مورد نظر

    عدم بررسی امکانات عملیـات روانـی پـیش از
استقرار نیرو

ي عملیــات روانــی اطالعــات ناکــافی در زمینــه
ریزيطی فرآیند طرح

در دسترس نبودن اطالعات دقیق و کافی
 کـه دسترسـی بـه اطالعـات الزم بـراي      موانعی

کند.ارزیابی کارآیی عملیات روانی را محدود می
فقدان کادر باتجربه و ماهر
عدم دسترسی به مخاطب بالقوه

هاي نظامیسطوح عملیات روانی در فعالیت-4
سطح تاکتیکی)1

هـاي تبلیغـاتی   در سطح تاکتیکی؛ عملیات روانی با استفاده از بلندگو، رادیو، تلویزیون، اعالمیه
شتابند.  ي نبرد میهاي متمرکز محلّی به کمک فرماندهان نظامی در صحنهو دیگر فعالیت
ي دشـمن  ي افـراد رزمنـده  گذارند، بر روحیـه و اراده ي نبرد تأثیر میها که بر نتیجهاین فعالیت

تأثیر مستقیمی دارند. 
)1380(مارکسی،است:آمده2-2اهداف این عملیات و شرایط موفّقیت آن در جدول 
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: اهداف و شرایط موفقیت عملیات روانی تاکتیکی2-2جدول 

شرایط الزم براي موفقیتاهداف عملیات روانی تاکتیکی
تضعیف روحیه و کارآیی نظامی طرف مقابل
 هاي کشندهشناختی سالحتأثیر روانافزایش
حمایت از عملیات فریب
العجل و فـراهم کـردن   تسهیل اشغال مناطقی از خاك دشمن با اعالم ضرب

نقطه تجمع
 حمایت از عملیات روانی استراتژیک با ارائه اطالعات مشروح و به موقع در

ک به کار بـرده  ها و عملیات استراتژیتواند در طرحي نقاط ضعف محلی که میزمینه
شود.

هایی به عناصر خودي که در منطقه مورد نظـر  دادن اطالعات و دستورالعمل
کنند.عمل می

هـاي  ي حمایت ویژه و مستقیم به فرماندهان تاکتیکی از طریق یادداشتارائه
کوتاه

ارائه تصویر مطلوبی از سربازان و رهبران کشور

هاي متعدد و تلفات سنگین طرف مقابلشکست
اجراي آتش توپخانه سنگین و مؤثر یا بمباران
موقعیت نظامی پرمخاطره
تجهیزات و تدارکات ناکافی و بسیار نازل
خبرهاي بد از پشت جبهه
نبردهاي متوالی
هاي مـذهبی و سیاسـی بـه نبـرد بـه رغـم       وادار کردن اقلیت

میلشان
تجربه، آموزش ندیده و بسیار خستهرهبران و سربازان بی
که هدف خاصی ندارند.سربازانی
هاي فراگیر و فقدان خدمات پزشکیبیماري

سطح عملیاتی)2
هاي گوناگون جنگ مطرح اسـت و بـه هنگـام    در سطح عملیاتی؛ جنگ روانی بیشتر در حوزه

هاي نظـامی دو طـرف آشـکار    گیري فعالیتهاي هوایی، زمینی، دریایی و جهتریزي عملیاتطرح
هـاي فرمانـدهان   ي جنگ تأثیر زیادي روي طرحها در صحنهو شکستهاشود. زیرا که پیروزيمی

آمـده اسـت:  2-3عملیات روانی دارد. اهداف عملیات روانی و شرایط موفقیت آن به شرح جدول 
)1380(مارکسی، 

موفقیت عملیات روانی عملیاتی: اهداف و شرایط 2-3جدول 
تشرایط الزم براي موفقیاهداف عملیات روانی عملیاتی

آماده کردن مردم کشور مورد نظر براي ورود نیروهاي مهاجم

ي افراد غیرنظامی در عملیات کشور مهاجمبه حداقل رساندن مداخله

تمرکز بر نقاط ضعف طرف مقابل

مقابله با تبلیغات دشمن

دامن زدن بر نارضایتی نیروها و افراد طرف مقابل

 مردمناتوانی دولت مقابل براي تأمین نیازهاي

     ي گـزارش  ناموفق بودن طراحان یـا افسـران طـرف مقابـل در زمینـه
عملکردشان

نافرمانی و فرار

هـاي  از بین رفتن ارتباطالت داخلی (رادیو، تلویزیون، تلفن و شبکه
اي)رایانه

نقصان سیستم حمل و نقل

ي کمک به آنشکست متحدان دولت مقابل براي ارائه

هاي کشور مهاجمتالشالمللی از افزایش حمایت بین

        ناتوانی نیروهاي مقابـل بـراي شکسـت یـا وارد کـردن صـدمات بـه
کشور مهاجم یا نیروهاي متحد
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سطح استراتژیک)3
شـده از  هـاي انجـام  آخرین سطح از عملیات روانی، سطح استراتژیک است که تمـامی فعالیـت  

رش، ادراك و رفتار خارجیان هایی که براي اعمال نفوذ بر نگشود. فعالیتسوي دولت را شامل می
گیرد. اهداف این عملیات و شـرایط الزم بـر موفقیـت آن    در راستاي اهداف دولت متبوع انجام می

)1382(یزدانی فام، آمده است:2-4به شرح جدول 

: اهداف و شرایط موفقیت عملیات روانی استراتژیک2-4جدول
وفقیتشرایط الزم براي ماهداف عملیات روانی استراتژیک

ها و اهداف سیاسی در خارجحمایت و تشریح خط مشی
   ــا عواطــف و افکــار ــدابیر و اهــداف ب ــد میــان ت برقــراري پیون

مخاطب
هاي خارجیها و استراتژينفوذ بر طراحی تاکتیک
هاي موجود بـین نخبگـان نظـامی و    دامن زدن به بحث و جدل

سیاسی
      ــف ــکال مختل ــا اش ــادي ی ــاي اقتص ــریم ه ــار تح ــدید آث تش

آمیز علیه طرف متخاصمهاي غیرخشونتتحریم
متزلزل کردن رهبري و اهداف طرف مقابل
تضعیف روحیه و کارآیی شهروندان طرف مقابل
     تشدید اختالف نظر و گالیه و شـکایت در میـان افـراد طـرف

هاي مذهبی، اجتماعی، سیاسی و غیرهمقابل در زمینه
رف مقابلمداخله مستقیم در سیستم ارتباطات و کنترل ط
طرفـی  طرف یا تشویق به تـداوم بـی  جلب حمایت مخاطبان بی

آنها
تقویت رهبران طرفدار و تضعیف رهبران مخالف
ي نیروهاي مقاومت و امیدوار کردن آنهاحمایت از روحیه
جلب حمایت مناطق تازه تصرف شده
تقویت و تکمیل عملیات روانی تاکتیکی-

 خوديموفقیت نظامی نیروهاي
ها در کمبود غذا، مسکن، پوشاك یا دیگر نیازمندي

منطقه مورد نظر
 فساد مالی و اخالقی در میان مدیران و رهبران طرف

مقابل
م و  نابرابري مالیاتها در کشور مقابلتور
   عدم اتحاد سیاسی و عدم اعتماد بین رهبـران  طـرف

مقابل
 توســـل طـــرف مقابـــل بـــه تروریســـم، حمـــالت و

اي شـبانه، سانسـور، محـدودیت مسـافرت و     هدستگیري
ي دیگرگرانهاقدامات سرکوب



.........................................................................کاربرد عملیات روانی در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی
هاي نظامیعملیات روانی و دامنه عملیات-1235

هـاي عملیـاتی مـورد نظـر متنـوع اسـت       نقش عملیات روانی با توجه به سطح محیط یـا فعالیـت  
دو مأموریـت  شـونده هـاي پشـتیبانی  و بستگی به مأموریت واحد پشتیبانی شـونده دارد. بـراي یگـان   

)1381(نصر، متصور است:

هاي نظامی غیرجنگیالف) عملیات
عملیات نظامی غیرجنگـی کـه ممکـن اسـت عملیـات روانـی مشـترك از آنهـا پشـتیبانی کنـد           

عبارتند از:
هـاي امنیتـی   دیدگان حوادث غیرمترقبه طبیعی، کمکهاي بشردوستانه و یاري به آسیبکمک

بــه کشــورهاي خــارجی، پشــتیبانی پدافنــد داخلــی کشــورهاي خــارجی، پشــتیبانی پدافنــد داخلــی   
هـا بـر دو   بانی. این عملیاتبا قاچاق مواد مخدر و عملیات صلحکشورهاي خارجی، عملیات مبارزه 

بندي هستند:منوع قابل تقسی
هاي نظامی غیرجنگی که به کارگیري یا تهدید به بکارگیري نیروهاي نظـامی را در  ) عملیات1

شـود تـا در هنگـام جنـگ،     اي اقدام میهاي درون صحنهبرندارند، در این دسته به آموزش و تمرین
پذیر باشد                                      اجراي مناسب عملیات روانی امکان

)عملیات نظامی غیرجنگی که استفاده یا تهدید به استفاده از نیروي نظامی را در بر دارنـد، در  2
اسـت.  این دسته به کارگیري ابزارهاي دیپلماتیک، نظامی، اقتصادي و اطالعاتی قدرت ملّی الزامـی 

ساز هاي غیرجنگی، اقدامات غیرمرگبار، مانند عملیات روانی، غالباً سرنوشتدر این نوع از عملیات
خواهد بود.

ب) عملیات نظامی جنگی
توانـد ی، عملیـاتی و تـاکتیکی مـی   به هنگام جنگ، عملیات روانـی در سـطوح اسـتراتژیک   

توانـد بـه   ین، اجـراي عملیـات روانـی مـی    ها را افزایش دهد. همچنها در تمامی ردهموفقیت عملیات
همین اندازه در هر دو عملیات آفندي و پدافندي نیروهاي متعارف تأثیرگذار باشد. عملیات ویژه را 

ي جنـگ مـدرن دانسـت کـه ممکـن اسـت در حمایـت از        دهنـده نیز بایـد یکـی از عناصـر تشـکیل    
ي پدافنـد داخلـی   متعـارف، توسـعه  هاي نظامی متعارف یا به تنهایی انجام شود. جنـگ غیـر   عملیات
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هـاي ویـژه   کشورهاي دیگر، شناسایی ویژه، مبارزه با تروریسم و امور غیرنظـامی از جملـه عملیـات   
کنند.شوند که اغلب، عملیات روانی را پشتیبانی میمحسوب می

سطوح عملیات روانی در رویکرد نظامی-6
گردد، کـه عملیـات   خاصی تقسیم میدر رویکرد نظامی، عملیات روانی از نظر سطوح به انواع

روانی عملیاتی، تاکتیکی و تحکیمی مهمترین اقسام عملیات روانی در این رویکرد است.
الف) عملیات روانی عملیاتی

ریزي هاي گوناگون جنگ مطرح است و به هنگام طرحاین نوع عملیات روانی بیشتر در حوزه
شـود.  هاي نظامی دو طـرف آشـکار مـی   ري فعالیتگیهاي هوایی، دریایی و زمینی و جهتعملیات
اي را مد نظـر دارد. عملیـات   اي یا ملی است و مخاطبان منطقهي این عملیات در سطح منطقهگستره

هاي هر دو عملیـات اسـتراتژیکی و تـاکتیکی را دارا اسـت و ماننـد      روانی در سطح عملیاتی ویژگی
کند.پلی این دو را به یکدیگر متصل می

عملیات روانی تحکیمیب) 
اي کـه قـبالً در دسـت دشـمن     شده یا در نـواحی عملیات روانی تحکیمی در مناطق تازه تصرف

باشـد. اهـداف ایـن    آید. تأکید این نوع عملیات بر بازگشت به حالت عادي میبودند به اجرا در می
طرف مقابل در جـدول  نوع از عملیات روانی و شرایط الزم براي رسیدن به آنها در میان رزمندگان 

زیر آمده است:
شرایط الزم براي موفقیتاهداف عملیات روانی تحکیمی

ترویج تصویر مطلوبی از نیروهاي کشور و متحدانش
به کارگیري گویندگان صاحب نفوذ
ي نظمیاري گرفتن از مردم براي اعاده
کاهش حمایت مردمی از نیروهاي مخالف
مجدد سیستم کارکردي دهی تقویت بازسازي و سازمان

دولت

   ــی ــناختی و فیزیک ــاس روانش ــت احس تقوی
مثبت از اشغالگران در مخاطبان مورد نظر

هاي جنگتعمیر خرابی
استقرار مجدد آوارگان غیرنظامی
از سرگیري ارائه خدمات اجتماعی
از سرگیري صنعت و تجارت



.........................................................................کاربرد عملیات روانی در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی
ج) عملیات روانی تاکتیکی125

کننـده  در رویکرد نظامی متوجه نیروهاي نظـامی شـرکت  این نوع عملیات روانی به طور اخص
در عملیات جنگی است که براي حمایت مستقیم از عملیات تاکتیکی نظامی در نـواحی مـورد نظـر    

شود.ریزي و اجرا میطرح
نامید، سلسله اقداماتی است که علیـه  » جنگ روانی«توان آن را عملیات روانی تاکتیکی، که می

هایشان و یا علیه اتباع دولت مزبور به طـور کلـی و گروهـی    میدان نبرد یا پایگاهسربازان دشمن، در 
باشد. عملیات روانی در ایـن حالـت عملیـات    از آنها که در عرصه نبرد حاضرند، به طور خاص، می

محلّی بوده و هدف از آن ضعیف کردن مقاومت نیروهاي دشمن یا فرا خواندن مردم به همکاري با 
هاي جنگی دشمن است.پیشرفت و همچنین ایجاد مانع در راه تالشقواي در حال 

هـاي دشـمن و انجـام    هـاي صـحیح و اخبـار سـفید از شکسـت     در این عملیات، انتشـار اطالعیـه  
هـاي روانـی تـاکتیکی    مصاحبه با اسیران جنگی یکی از سناریوهاي بارزي است که غالباً در عملیات

ي عملیـات روانـی در سـتاد    ي آن تحـت نظـر شـعبه   یات و ادارهگیرد. این عملمورد استفاده قرار می
نیروهاي نظامی اسـت و نهادهـاي خـدمات کشـوري، امکانـات خـود را در اختیـار ایـن سـتاد قـرار           

دهند.می
شـود، بلکـه نیروهـاي    ي عملیات روانی در ارتـش بـه زمـان جنـگ محـدود نمـی      ي شعبهوظیفه

ي وسـایل  ي کلیـه ي پـیش از جنـگ بـه وسـیله    در مرحلهي عملیات روانی تاکتیکی رامسلّح، اداره
ارتباطیِ ممکن، به عهده دارد و مسئولیت این نیروها در توجیه عملیات روانی، حتی پـس از توقـف   
نبرد و تا برگشت وضع به حال عادي نیز ادامه دارد. در واقع در دنیاي امروز امکان نـدارد کـه خـط    

حران از آن استفاده شود. به طور کلی عملیات روانـی در  مرزي بین صلح و جنگ در سراسر طیف ب
بندي نمود:توان به دو بخش تقسیمگري را مینظامی

عملیات روانی در زمان صلح-1
همـراه اسـت. بـه طـور خالصـه      » هـاي واقعـی و عمـل   فعالیـت «عملیات روانی در زمان صلح با 

خـاص بـه کـارگیري یـا تهدیـد بـه       نـام نهـاد. اقـدامات   » اقـدامات خـاص  «توان ایـن عملیـات را   می
هـاي درون صـحنه   بکارگیري نیروهاي نظامی را در بر ندارند و در درون ارتش به آموزش و تمرین

هاي نظامی، پدافند غیر عامل، اظهـار نظرهـاي نظـامی، سـاخت تأسیسـات زیربنـایی       شامل؛ آموزش



1387/ پائیز و زمستان12شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه ..................................................................126

باشـد. در  ف نظـامی مـی  هـاي مختلـ  نظامی، نمایش تجهیزات، برگزاري مراسمات نظامی و رزمایش
ــی  ــش م ــارج از ارت ــک  خ ــت کم ــش در جه ــات ارت ــوان از امکان ــه  ت ــاري ب ــتانه و ی ــاي بشردوس ه

هاي امنیتی به کشورهاي خارجی، عملیـات مبـارزه   دیدگان حوادث غیرمترقبه طبیعی، کمکآسیب
بانی نام برد.با قاچاق مواد مخدر و عملیات صلح

باشـند، بـه شـرح زیـر     یت بسیار باالیی برخوردار مـی که در زمان صلح از اهم» اقدامات خاص«
قابل تفکیک هستند:

ها عالوه بر باال بردن سطح آموزش نظامی از نظر روانـی نیـز   هاي نظامی؛ رزمایشرزمایش)1
ي جنـگ و  ي نیروهـا داشـته و آنهـا را از نظـر روحـی آمـاده      تأثیر بسیار بـاالیی بـر تقویـت روحیـه    

شـود در میـدان جنـگ بـه درخـت      ها کاشته مـی تخمی که در آزمایشنماید. در واقع جانفشانی می
شود که شاخ و برگ آن از هر سو گسترده است.تنومندي تبدیل می

ي ها نوع دیگري از عملیات غیرنظامی اسـت کـه ثمـره   هاي بشردوستانه؛ این کمککمک)2
نظر در اصل یکصد و استفاده از امکانات ارتش در جهت مورد (آید. آن در میدان نبرد به دست می

اسـتفاده از ایـن امکانـات    )چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران تجـویز شـده اسـت.     
مالحظاتی دارد که باید در اقدامات عملی لحاظ شود، مانند:

سازي، سدسازي، احداث برداري از امکانات در مناطق مستعد بحران؛ براي نمونه راهالف) بهره
ها و سایر اقدامات عمرانی.، ساخت مدارس و بیمارستانهاي آبیاريکانال

ب) استفاده از امکانات در جهت ایجاد تسهیالتی براي مرزنشینان و خصوصاً عشـایر مرزنشـین،   
به طور مثال استفاده از خودروها در حمل ونقل عشایر از ییالق به قشالق و بالعکس، تسـلیح فصـلی   

کنترل ارتش خصوصاً در زمان حرکت از یـیالق بـه قشـالق    عشایر در ایجاد امنیت براي خود تحت 
و بالعکس.

ج) مشارکت در ایجاد امنیت براي عشایر و مرزنشینان با همکاري نیروي انتظامی به طوري کـه  
باشد.نیروهاي نظامیاغلبیت عملکرد با 

ردم آن در مناطق مستعد بحران، بـه ویـژه منـاطقی کـه مـ     ه) استفاده از امکانات نیروهاي نظامی
و نیروهاي نظـامی ي شورش و جنگ با دولت مرکزي را دارند، باعث ایجاد پیوند عاطفی بین سابقه

هـاي شورشـگري،تکیه اصـلی نیروهـاي چریـک      مردم آن ناحیه خواهد شـد. چـه اینکـه در جنـگ    
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و ایــن اقــدام در زمــان صــلح » چریــک در میــان مــردم ماننــد مــاهی در آب اســت. «قالبــی چــین ان
گـر ضـددولتی خواهـد شـد     گیـري نیروهـاي شـورش   ي نخست باعث جلوگیري از شکلدر مرحله

کـم آن را  گـر شـده و یـا دسـت    ي دوم مانع پیوستن نیروهاي مردمی به سازمان شـورش و در مرحله
دهد.کاهش می

عملیات روانی در زمان جنگ-2
هاي جنگی ارتـش اسـت کـه در زمـان     بخش دیگري از عملیات روانی ارتش مرتبط با عملیات

گیـرد آن  گیرد. منظور از جنگ روانی که در این بخش مـورد بررسـی قـرار مـی    جنگ صورت می
لیـات جنگـی   هاي نبرد به جهـت پشـتیبانی از عم  دسته از اقداماتی است که نیروهاي نظامی در میدان

دهند. موضوع جنگ روانی در پشتیبانی از عملیـات جنگـی پیچیـده و نیـاز بـه      مورد استفاده قرار می
کند:تخصص در این حوزه دارد. جنگ روانی به چند طریق نیروهاي رزمی را پشتیبانی می

کند.سربازان دشمن را تشویق و راهنمایی به تسلیم شدن می)1
دهد.هاي مرگبار را افزایش میبا حمالت روانی، تأثیر سالح)2
رود.براي مقابله با تبلیغات دشمن به کار می)3
کند.اند، به دشمن ارائه میهایی از اطالعات واقعی را که گزینش شدهبخش)4
کند.ي دشمن را تضعیف میفایده بودن جنگ، روحیهبا تأکید بر بی)5
گیرد.استفاده قرار میهاي دوست مورد ها و چریکبراي پشتیبانی از پارتیزان)6
شود.ي جلویی نبرد، به کار گرفته میبراي کنترل شهروندان دوست یا دشمن در منطقه)7
رود.ها و دفاع در پشت جبهه به کار میدر اقدامات مربوط به کنترل خسارت)8
شود.هاي نظامی استفاده میبراي اعالم و انتشار اعالمیه)9

رزمیهاي اهداف عملیات روانی در عملیات-7
نمایـد  ها به منظور نیل به اهداف، اقـدامات متعـددي را دنبـال مـی    عملیات روانی در لشکرکشی

توان به موارد زیر اشاره کرد:که از جمله می
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) درك دشمن1
عملیات روانی به منظور باال دو اقدام را باید انجام دهد:

شناسی)الف) درك از دشمن در بین نیروهاي خودي (دشمن
د تغییر در ادراکات دشمن؛ یک فرمانده نظامی باید متوجه آنچه که در جریان ارتبـاط  ب) ایجا

آورد باشـد. او بایـد پـی ببـرد کـه دشـمن چـه        یابد و یـا از او بـه دسـت مـی    با دشمن به او انتقال می
اي را پیدا کند؟چیزهایی را باید بداند؟ و چه چیزهایی را نباید بداند؟ او باید چه عقیده

هاي پیش روي دشمنتعیین بدیل) 2
ي جنگی دشـمن، صـرف   ها به منظور از بین بردن انگیزهدر انجام عملیات روانی در لشکرکشی

تقبیح جنگ و اینکه او باید از جنگ دست بکشد کافی نیست، بلکه همزمان بایـد بـه او گفـت کـه     
الی کـه نبایـد انجـام دهـد،     چه بکند. راهنمایی به اینکه چـه کارهـایی را بایـد بکنـد، در مقابـل اعمـ      

تـر، بایـد بـه سـرباز دشـمن بگـوییم       گذاریم. بـه عبـارت سـاده   هایی است که پیش روي او میبدیل
کند. که به جاي جنگیدن چه کار دیگري بکند و در صورت نجنگیدن چه پاداشی از ما دریافت می

نامـه و  مثـال دادن امـان  هاي داخلی از ارزش بیشتري برخوردار است. بـه طـور   تعیین بدیل در جنگ
شغل مناسب با درآمد مکفی براي یک چریـک شورشـی بـدیل مناسـبی در ازاء دسـت کشـیدن از       

باشد.جنگ می
تشویق و راهنمایی دشمن به تسلیم شدن)3

گیـرد  هاي روانی که بر ضد سـربازان دشـمن صـورت مـی    همانطوري که قبالً گفته شد، جنگ
ي سـربازان را در جنگیـدن از بـین ببـرد و او را     یکی اینکه انگیزهبراي تحقّق دو نوع واکنش است. 

عالقه نمایـد و دیگـر اینکـه عملیـات روانـی تـأثیر شـدیدتري بـر سـرباز          ي جنگ بینسبت به مسئله
بگذارد و او را به اقدام عملی مانند تسلیم شدن، ترك موضع و... که بر سرنوشت نبرد تأثیر مسـتقیم  

دارد وادار نماید.
ریـزي نماینـد کـه    هـاي اجرایـی بایـد طـوري برنامـه     انده عملیات روانی و متخصصین برنامهفرم

هدف اصلی آنها از اجراي عملیات روانی به تدریج حاصل شود. بدین معنی که آنان حق ندارند از 
ي خـود را کـه تسـلیم    همان ابتداي آغاز عملیـات جنـگ روانـی در یـک محـور عملیـاتی خواسـته       
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تـوان در سـه   چینی اعالم نمایند. این عملیات را میباشد به یکباره و بدون مقدمهینیروهاي دشمن م

مرحله به اجرا در آورد:
هـا و  ي جنـگ؛ زیـان  انـداز آینـده  ي هـدف از آغـاز جنـگ؛ چشـم    الف) ایجاد تردید در زمینه

ر آغاز و هاي بیگانه دشود؛ نقش قدرتي جنگ به کشور و مردم وارد میهایی که با ادامهخسارت
تداوم جنگ.

ب) ترغیب به تمرّد و سرپیچی از دسـتور فرمانـدهان، تمـارض و اعـزام بـه بیمارسـتان، فـرار از        
خدمت و پیوستن به آغوش گرم خانواده.

ج) درخواست تسلیم شدن با ذکر این نکته کـه اگـر از تمـرّد و سـرپیچی از دسـتورات مـافوق       
ار از خـدمت دسـتگیر و مجـدداً بـه خـدمت اعـزام       ترسید که در صورت فـر هراس دارید و اگر می

ترسـید، پـس بیاییـد راه آسـانتري را انتخـاب کنیـد. آغـوش مـا بـه روي          شوید؛ اگر از مجازات می
شوند بـاز اسـت؛ بدانیـد کـه مـا پناهنـدگان را اسـیر جنگـی محسـوب          سربازانی که به ما پناهنده می

کنیم.کنیم بلکه با آنها به عنوان مهمان رفتار مینمی
ي توانـد نتیجـه  باید دانست که عملیات روانی شمشیر دولبه است و اگر درست عمل نشـود مـی  

هاي اجرایی باید توسط متخصصین این حرفه تهیه و اجـرا شـود.   عکس دهد و به همین لحاظ برنامه
توجه به اصول و مبانی عملیات روانی در تهیه، تدوین و اجراي این عملیات ضروري است.

گیريجهنتی
ي آن تـا سـطح   هاي نظامی نیست و حـوزه عملیات روانی در دنیاي امروز تنها محدود به سازمان

نهادهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادي گسترش یافته است.
ي عملیات روانی، محدود به مرزهاي جغرافیـایی و مکـان   آوري ارتباطات، حوزهي فنبا توسعه

ي ي افـراد جامعـه  عمل آن، فراتر از چنین مرزهـایی، روان و ذهـن کلیـه   ي مشخصی نیست و حوزه
گیرد.هدف را در بر می

تواند در هر زمان در جریان باشد.عملیات روانی تنها محدود به زمان جنگ نیست بلکه می
          عملیات روانی به منظـور تحمیـل اراده و خواسـت کشـور مجـري بـر روي کشـور هـدف اجـرا

شود.می
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نامید با هـدف  » عملیات روانی نظامی«و یا » جنگ روانی«توان آنرا انی نظامی که میعملیات رو
تأثیرگذاري بر نیروهاي دشمن و غیرنظامیان ساکن در مناطق اشغالی و یا آزادشده  طراحـی و اجـرا   

شود. این عملیات در پشتیبانی از مأموریت فرمانده بوده و براي دستیابی به حداکث موفقیت باید می
نماید که این عملیات:تابع شرایطی باشد.  این شرایط ایجاب می

هاي نظامی باشد.جزء الینفک عملیات-
براي دستیابی به حداکثر قدرت خود، باید بین تمام سطوح آن هماهنگی و انسجام باشد.-
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