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1رضا روشنی  

 

 10/6/96:مقاله پذیرش                                                                       01/4/96: مقاله دریافت
 

  چكیده

 ایارا  و  اساالیی  جمهارری  طلبای  اساققال،  اصاکاا   و تالقای  حاا،   تابه انقالب پیروزی از صبحگاه

 با پنهانی روابط برقراری. است برانگیخقه تهرا  علیه را واشنگقن خصمانه اقدایات یقحده  ایاالت گری یداخله

 یاذهبی  انقالبیر  حذف و انقالب یسیر انحراف ینظرر به بازرگا   یرقت دولت در آزادی نهضت های لیبرا،

 کردتاای  اجرای و طراحی طبس  ناکام یاجرای خلق ایرا   های دارایی ترقیف و اققصادی یحاصره صحنه  از

 شادت  ایارا    علیاه  تهااج   آغااز  بارای  صادام  به پنها  فریا  صدور  هرائی همدا ( نقاب)پایگاه نافرجام

 فاارلین   یاک  ساری  از گیت ایرا  جریا  در دیپلماسی و فشار تاکقیک از گیری ترور  بهره حربه به بخشید 

 و تحری  شادید اققصاادی    دوجانبه یهار سیاست اجرای و عملیات شایگاه در یسققی  دخالت و یکلق فشار

 طرر به گذشقه  دهه در سه آیریاا خارجی سیاست یجریا  سری از که است ای خصمانه اقدایات ترین عمده

است. در این راسقا  گردیده اجرا و ریزی طرح ایرا   اسالیی جمهرری نظام براندازی برای آشاار  و یسققی 

اناداز و  چشا   نباا، تییاین  باه د  حاضار  قیا تحقالملا،    با ترجه به نقش یه  عملیات روانی در عرصاه باین  

ایان تحقیاق    های راهبردی ج.ا.ایرا  برای یقابله با عملیاات روانای دشامن صاررت گرفقاه اسات.       اولریت

های راهباردی   اهداف و اولریت قیتحق نیا دراست. تحلیلی با روش تحلی، یحقرا صررت گرفقه  –ترصیفی

بندی  اولریت ق یتحق یِآیار جاییه تأیید از پس وای احصاء  روش کقابخانه  یقابله با عملیات روانی دشمن به

 گیری هدفمند صررت گرفقه است.ها تییین شده است. حج  نمرنه بر حج  جاییه ینکبق و نمرنه و اه  آ 

 دهد. نقایج تحقیق شش اولریت راهبردی را برای ج.ا.ایرا  برای یقابله با عملیات روانی دشمن  نشا  یی
 

  روانی  اولریت راهبردیعملیات واژگان کلیدی: 

                                                           
 Roshani.r@chmail.irدانشجری دکقری یدیریت راهبردی نظایی دانشگاه عالی دفاع یلی  )نریسنده یسئر،(  - 1
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 مقدمه
یافقه از سلکه آیریاا  پس از پیروزی انقالب اسالیی تاکنر   با در پایش گارفقن    ایرا  اسققال،

در سیاست خارجی خرد  ضمن دستِ رد زد  بر خاری  « نه شرقی  نه غربی»گیری اعقراضیِ  جهت

  ه  عم، نمرده و ه  پافشاری کارده اسات. از   «طلبی اسققال،»یقحده  بر رویه  گری ایاالت یداخله

طلباای جمهاارری اسااالیی و  حااا،  تالقاای و اصااکاا  اسااققال، بحگاه پیااروزی انقااالب تابااهصاا

یقحده  اقدایات خصمانه واشانگقن را علیاه تهارا  برانگیخقاه اسات. برقاراری        گری ایاالت یداخله

ینظرر انحراف یسیر انقالب و  های نهضت آزادی در دولت یرقت بازرگا   به روابط پنهانی با لیبرا،

های ایرا   خلق یاجرای ناکام  البیر  یذهبی از صحنه  یحاصره اققصادی و ترقیف داراییحذف انق

  صدور فریا  پنهاا  باه صادام    نقاب)پایگاه هرائی همدا (طبس  طراحی و اجرای کردتای نافرجام 

گیری از تاکقیک فشار و دیپلماسای   برای آغاز تهاج  علیه ایرا   شدت بخشید  به حربه ترور  بهره

جریا  ایرا  گیت از سری یک فارلین  فشار یکلاق و دخالات یساققی  در شاایگاه عملیاات و       در

ای اسات کاه از    ترین اقدایات خصمانه اجرای سیاست یهار دوجانبه و تحری  شدید اققصادی عمده

طرر یسققی  و آشاار  بارای برانادازی    سری یجریا  سیاست خارجی ایریاا در سه دهه گذشقه  به

باار بار    رغ  تحمی، آثاار زیاا    ریزی و اجرا گردیده است؛ ایا به ری اسالیی ایرا   طرحنظام جمهر

هاا و   ایرا   با ناکایی یراجه شده است. تجرباه و رصاد رفقارهاای آیریااا در یراجهاه باا بحارا        

روی یانناد عملیاات او، و دوم باا عارام  عملیاات در افاانساقا  و لیبای          های یه  پایش   چالش

هسقند که واشنگقن برای باه ها  ریخاقن شارایط روانای حریاف  بازرد جلاره داد          هایی  نمرنه

هزینه ساخقن عملیات به اساقفاده از تاکقیاک عملیاات روانای روی آورده      های خرد و ک  ترانمندی

هاای   گیاری از عملیاات روانای در اغلاد اقادایات یاذکرر و تحما، شاسات         است. باوجرد بهره

ضمن ترجه به تجربه اقدایات ناایرفق قبلای  اساقفاده گساقرده از     درپی  هیئت حاک  واشنگقن   پی

ینظرر براندازی نظاام جمهارری اساالیی ایارا  و شاسات       ها و یقدهای عملیات روانی را به شیره

آیاده پاس از    ویژه در فضای ترسیه سیاسی پیش های دوم و سرم انقالب  به انقالب اسالیی در دهه

سقرر کار خرد قرار داده است. آنچاه در ایان راساقا یسائله     هجری شمسی  در د 1371دوم خرداد 

هاای راهباردی ج.ا.ایارا  بارای      سر عدم تبیین اهاداف و اولریات  دهد  از یک تحقیق را تشای، یی

هاسات و تاا    یقحده آیریاا و از سری دیگر عدم اجماع در یاررد آ   یقابله با عملیات روانی ایاالت

ها اجمااعی ترساط    درسقی تییین نشرد و بر پذیرش آ  یرا  بههای راهبردی ج.ا.ا اهداف و اولریت
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ربط صررت نگیرد ج.ا.ایرا  در ییدا  یبارزه با عملیات روانی دشمن با از کارایی الزم  یسئرلین ذی 

شارد کاه تادوین راهبردهاای      برخرردار نخراهد برد. اهمیت و ضرورت تحقیق ازآنجا ناشای یای  

های راهبردی و تییین اهاداف   مانه دشمن  بر اساس اولریتیناسد برای یراجهه با رفقارهای خص

ها به تدوین راهبردهای یقابله با عملیاات روانای    گیرد  بنابراین دسقیابی به آ  راهبردی صررت یی

دشمن کمک خراهد نمرد و عدم ترفیق الزم در این زیینه  یقابله با دشامن را باا یخااطره روبارو     

های راهبردی ج.ا.ايران برای مقابله باا   حقیق، دستیابی به اولويتهدف اين ت»نماید؛ بناابراین   یی

باشاد ايان اسات کاه      باشد و سؤالی که در اين راساتا مطارم مای    عملیات روانی دشمن می

 «اند؟ های راهبردی ج.ا.ايران برای مقابله با عملیات روانی دشمن کدم اولويت

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق:  

 هاا   ای از یفااهی  یقاداو، در یااتباات و یاذاکرات اسقراتژیسات     ی« عملیات روانی»اصکالح 

پردازا  سیاسی و کارشناسا  علرم اجقماعی اسات  ایاا باوجردآنااه از ایان واده  در ساک        نظریه

نظری پیرایر  یفهرم آ  وجرد ندارد تاا حادی    شرد  اتفام برداری یی گسقرده و یقیاس وسییی بهره

عنارا    های یخقلف از یفهرم عملیات روانی بسیار یقفاوت است. باه  دولتها و  که تلقی افراد  گروه

صررت تیریف نمرده است: عملیاات   نایه رزیی خرد آ  را بدین یقحده در آیین نمرنه  ارتش ایاالت

شده از تبلیاات و دیگر اعمالی است که ینظرر اصلی آ  تأثیرگذاری  روانی  اسقفاده دقیق و طراحی

هاای دوسات اسات      طارف و یاا گاروه    ت  تمایالت و رفقار دشامن  گاروه بای   بر عقاید  احساسا

( بار ایان اسااس     11که برای برآورد  یقاصد و اهداف یلی  پشقیبا  باشد. )وی  ای. دی:  نحری به

تنهاایی و   طرف باه  عملیات روانی یک جریا  ارتباطی است که در آ  دو طرف شرکت دارند و یک

ا تأثیرگذاری بر افاار  عراطف و تمایالت طرف دیگر  او را وادار باه  یا هر دو طرف سیی دارد تا ب

کاار دانشاگاه    پرداز و اسقاد کهنه نظریه« جا  کالینز»انجام رفقاری یکابق خراست خرد نماید. ازنظر 

شاده از تبلیااات و ابزارهاای     یلی عملیات ایریاا: عملیات روانی عبارت است از اساقفاده طراحای  

هایی کاه یرجاد پیشارفت     ی نفرذ در خصرصیات فاری دشمن با ترس، به شیرهیربرط به آ  برا

 (787: 1371شرد. )جا . ام   یقاصد اینیت یلی یجری یی

گیری هدفمند از تبلیاات و سایر اقدایات که هدف اصلی طراحا  آ  تأثیرگاذاری و   طراحی و بهره

هاای یقخاصا      ها و دولات  ار یلتنفرذ در باورها  اعققادات  عراطف و احساسات  تمایالت و رفق



 

 

  7131 بهار  17  شماره انزده شسا،  - اسقراتژیکفصلنایه یکالیات دفاعی   117

باشاد. ابیااد  پیچیادگی و     ینظرر دسقیابی به اهداف ایدئرلردیک و یلای یای   پیما  به طرف و ه  بی

تارین عایا، گساقردگی      قدرت اثربخشی عملیات روانی درگذر زیا  رو باه افازایش اسات. یها     

ی قر  بیسق  ییالدی  یادیر   های پایان پیچیدگی و قدرت باالی تأثیرگذاری عملیات روانی  در دهه

جمیای و تبلیااات و اساقخدام     برداری از علرم گرناگر   باه خادیت گارفقن وساای، ارتبااط      بهره

یادارا  و یجریاا  یساائ، اققصاادی       نظرا  و اندیشامند از ساری سیاسات    پژوهشگرا  و صاحد

 اجقماعی و فرهنگی در این عرصه برده است.

اطاات در دهااده جهاانی  عملیاات روانای  بخاش یهمای از        ایروزه با رشد فناوری و علارم ارتب 

هاای   ویژه قدرت المللی  به یرزی سیاسی  نظایی  اققصادی و فرهنگی بازیگرا  بین های برو  فیالیت

المللای جریاا  دارد.    ای و باین  هاا اسات کاه در ساکرح ینکقاه      های اطالعاتی آ  بزرد و سازیا 

گر و یداخله جر است کاه پاس از جناه جهاانی دوم       یقحده  قدرتی هژیرنی طلد  سلکه ایاالت

عنرا   ای علیه سایر کشررها به کار گرفقه است. به عملیاتی روانی را در یرارد یقیدد و ابیاد گسقرده

پیقار  »نمرنه سازیا  سیا از عملیات روانی در طر، عملیات ویقنام  در سک  وسییی اساقفاده کارد.   

نریساد:     در کقاب خرد به نام تشنج افاار  در این رابکه یای شناس یشهرر انگلیسی جاییه« واتسر 

ییالدی  سیصد ییلیر  جزوه عملیات روانی بر سر یردم ویقناام ریخقاه شاده     1118فقط در یاه یه 

است. دانشگاه واشنگقن به هنگام عملیات ویقنام  بارای اولاین باار باا دعارت پرفسارر هینزبارد         

صررت دانشگاهی یرردیکالیه و بررسی قارار   لیات روانی را بهاالص، آلمانی  عم روانشناس یهردی

 (11/1/1317دارد. )روزنایه کیها   

 مفهوم شناسی: 

 آ  تیریاف  در تاییراتای  ها   دائماً و اند شده قائ، روانی عملیات برای یقنرعی ییانی :عملیات روانی

: کارد  تیریاف  گرناه  ایان  را روانای  عملیات یرجرد  تیاریف بندی جمع از ترا  یی ایا دهد؛ یی رخ

 یکبرعاات  تلریزیار    رادیار   همچر  آشااری عرای، وسیله تبلیاات به از شده ریزی برنایه اسقفاده

 هاا  انگیزه کرد  اعقبار بی و روحیه تضییف عقاید  تحریف ینظرر به شاییه یانند پنهانی عرای، و... و

 اثرگذاری ٔ  پدیده با انسا  (. آشنایی18 :1381)یقفار  .باشد یی یخالف حاریت اققدار از کاسقن و

 در سیاسای   هاای  فیالیات  و عملیاات  در ویژه به زندگی  یخقلف های عرصه در آ  کاربرد و روانی

 در یایالد  از قبا،  ساا،  1127 در را روانی عملیات پیشینه «برگر الین. »دارد ریشه بشر کهن تاریخ

 عملیاات  اصاکالح  که کسی نخسقین. کند یی ذکر «ها ییدیانیت» برابر در «کیدو » های جدا، جریا 
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 چناین  1111 ساا،  در کاه  بارد  «فارلر » بناام  بریقانیایی نظایی گر تحلی، و یررخ به کاربرد را روانی 

 ادبیاات  وارد باار  اولاین  بارای  1171 دانریه در اصکالح این. کرد لاات فرهنه وارد را اصکالحی

پرر و هماارا    ایلخانی. )رفت کار به «وبسقر» المل، بین فرهنه پیرست در بار اولین و شد آیریاا

1383 :18-11) 

 کاار  باه  یخقلاف  افاراد  و ها گروه که کرده ذکر روانی عملیات برای ییاد، واده 18 «پروس رونالد»

 عملیاات  سیاسای   عملیاات  اعصااب   عملیات افاار  عملیات: از اند عبارت ها آ  از برخی. برند یی

( 81: 1381)نصار و همااارا     . عقیده و کلمه عملیات اطالعاتی  یبارزه کالیی  عملیات تبلیااتی 

 باا  یقفااوت  را دو ایان  گروهای  ایاا  دانناد؛  یای  اصاکالح  این با یقرادف نیز را سرد عملیات برخی

 عملیاات  باشاد   نظاایی  عملیاات  پیشابرد  بارای  تبلیاات اگر که اند قائ، و اند کرده قلمداد همدیگر

. اسات  سارد  عملیاات  باشد  نظایی قدرت به یقای سیاسی اهداف پیشبرد برای اگر و است روانی

 اساقفاده . دارد وجارد  عملیات نرع این از اسقفاده در فراوانی تاریخی های ( نمرنه11: 1381یقفار )

 نیاز  نظاایی  هاای  ساازیا  . برشمرد جمله این از ترا  یی را تراوا تصرف در «تراوا اسد» از یرنانیا 

 .اناد  داده قارار  یررداساقفاده  را عملیاات  ایان  شادت  به دوم و او، جهانی عملیات در وسیع طرر به

 بار  شاده  گرفقه کار به وسای، و ها روش کلیه یررد در ترا  یی را روانی عملیات ( یفهرم77)هما   

 تهدیاد؛ : از اناد  عباارت  روانای  عملیاات  های یهارت و ها روش از کاربرد. برخی به انسا  فار ضد

 تارور؛  افانای؛  تفرقاه  یشااالت؛  بزرگنمایی خبری؛ سانسرر تحریف؛ یکالد؛ شاییه؛ تارار فرید؛

 (12 هما . )ها ترانمندی نمایی کرچک ناقص؛ اطالعات داد  تبلیاات؛

 عرایا،  شرد  واقع یؤثر جاییه یک در روانی عملیات که این برای: روانی عملیات موفقیت بر مؤثر عوامل

 یخاطد؛ افراد شناخت: برشمرد گرنه این را ها آ  ترین یه  از برخی ترا  یی که است؛ الزم یخقلفی

 شاناخقه  یخاطد ذهنی و روانی های ویژگی است الزم روانی  عملیات اِعما، در ترفیق کسد برای

 یانناد  کلای؛  و انقزاعای  هاای  بحا   طرح از جسقن دوری یخاطد  پیرایر  یحیط شناخت شرند 

 (37 – 31: 1381 یقفار). ایدئرلردیای و سیاسی یباح 

 «آییاز  رقابت همزیسقی راهنمای سیاسی عملیات» کقاب از نق، به «نصر صالح»: روانی عملیات اهداف

 ناابرد  ایااا    صررت در و دشمن کرد  ضییف را سیاسی عملیات اساسی هدف اساات؛ جا  اثر

 اطالعاات  داد  خراباه کااری    ارعااب   اققصاادی   فشاار  دیپلماتیک  یانررهای وسیله به وی کرد 

 .داند یی حاییانش  و دوسقا  از دشمن ساخقن یحروم و نادرست یا درست
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 علیاه  یقحاده  ایااالت  روانی عملیات های تاکقیک ترین عمده:  ی عملیات روانی آمریكا علیه ج.ا.اها کیتاکت

 تهااج   در واقاع  خاالف  اتهایات ساخقن از وارد اند عبارت یرحله این در ایرا   اسالیی جمهرری

 تهااج   در واقاع  خاالف  اصاالحات. اتهایاات   یسیر انحراف و زا برو  اصالحات القای تبلیااتی و

 بارخالف  کاه  است کشررها خارجی سیاست خدیت در نیرویند ابزارهای از یای تبلیااتی تبلیاات

 را هاا  یلات  ییمارالً  دهناد   یی قرار خکاب یررد را ها دولت که دیپلماسی و اققصاد نظیر ابزارهایی

 درصادد  ابازار   ایان  از کنناده  اسقفاده دولت که نحری دهد؛ به یی قرار خرد تأثیرگذاری فرایند هدف

 اسااس   ایان  بر. است بلندیدت در یرردنظر های یلت بر خرد تفار شیره و رفقاری الگرهای القای

 بارای « ای رساانه  دیپلماسی» عنرا  به تبلیاات از ارتباطات  علرم یقخصصا  و سیاسی پردازا  نظریه

 ابازار   این از گیری بهره در نیز یقحده ایاالت دولت .کنند یی یاد ها یلت عمریی افاار بر تأثیرگذاری

 فنّااوری  از گیاری  بهاره  با و شناسی جاییه شناسی  یردم روانشناسی  پیشرفقه های روش از اسقفاده با

 ارزشی  الگرهای که است تالش در ارتباطی  و ای یاهراره های شباه ترسیه طریق از خرد  پیشرفقه

 دگرگارنی  ایان  تباع  باه  سااخقه   دگرگار   را خارد  یخاطد های یلت وزندگی تفار شیره یصرفی 

 نیروهاا   ایان  طریاق  از یارردنظر   جرایاع  داخ، در فشار نیروهای تقریت با بلندیدت در فرهنگی 

 سیاسای   سااخقار  در هاایی  دگرگارنی  و اصاالحات  انجاام  باه  وادار را جرایع این سیاسی نخبگا 

 .نماید شا  اجقماعی و اققصادی

 هاای  فیالیات  اداره  ایان . اسات  یقحاده  ایاالت اطالعات اداره عهده بر ایریاا تبلیااتی برنایه تنظی 

 گسقر جها  رادیریی شباه یک خارج  در اطالعاتی خدیات دفقر و کقابخانه 111 از بیش به یربرط

 هاای  برنایاه  به یربرط خدیات ایرا   ویژه آزادی رادیر کربا  یخقص 1یارتی رادیر  (ایریاا صدای)

 یبادلاه  خارجاه  ایارر  وزارت. کناد  یای  تنظای   را یقیادد  ویاژه  های برنایه و خبر و فیل  تلریزیرنی

 سیا این  بر عالوه. دارد عهده بر ایریااست  تبلیااتی تالش از یهمی جنبه که را دانشجر و فرهنگی

 هاایش  سیاسات  و یقحاده  ایااالت  نفاع  باه  کاه  خاارجی  های روزنایه سردبیرا  و نریسندگا  از نیز

 در یساقق،  و انقالبای  هاای  دولات  علیاه  رادیاریی  هاای  برنایاه  هدایت. کند یی حمایت نریسند  یی

                                                           
 کاه  شارد  یای  اطاالم  ای برنایاه  باه  و کرباا  یلای  قهریا  یارتی  خرزه از شده برگرفقه است اصکالحی یارتی رادیر - 1

 یقابا،  در کرباا  خاارجی  سیاسات  اعقراضای  گیاری  جهت دلی، به کربا داخلی اوضاع در دخالت ینظرر به یقحده ایاالت

 جمهارری  نظاام  برانادازی  ینظرر به را هایی برنایه رسمی طرر به نیز آزادی رادیر. کند یی پخش کشرر آ  علیه واشنگقن

 .کند یی پخش شرقی اروپای از چک جمهرری از اسالیی
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( 1311:321جای   . کای . )اسات  سایا  عهاده  بار  ه  ایرا  اسالیی جمهرری نظیر خارجی  سیاست 

 نظاام  برانادازی  درنهایات  و تبلیاااتی  یحاصره حلقه کرد  تر تنه ینظرر به آزادی  رادیر اندازی راه

 .است یرارد این ازجمله اسالیی  جمهرری

 خبرگزاری و« آسرشیقدپرس» خبرگزاری یینی  جها   های خبرگزاری ترین بزرد از خبرگزاری دو

 خادیت  در و یقحاده  ایااالت  انحصار در است  نیریرر  در ها آ  یقر که« اینقرنشنا، پرس یرنایقد»

( م 1878) ش. ه 1117 سا، در که آسرشیقدپرس خبرگزاری. است کشرر این تبلیااتی رسانی اطالع

 117 در عضار  هازار  ده از بایش  شد  تأسیس ایریاا یکبرعات یالایت یشقرکی در طرح صررت به

 بار  را تلریزیار   و رادیار  هاای  فیالیات  تنظای   کاه  دفااتری  بر عالوه نفر 3311. دارد جها  کشرر

 .کنند یی کار بحار یاورای در دفقر 11 و یقحده ایاالت در دفقر 117 در دارند  عهده

 از را خرد المللی بین فیالیت و شد تأسیس( م 1117) ش. ه 1181 سا، در پرس یرنایقد خبرگزاری

 خارد  های فیالیت خبرگزاری این. دارد یشقر  1717 تیداد و کرد آغاز( م 1128) ش.ه 1337 سا،

 از. دهاد  یای  انجاام  کنناد   یی کار دفقر 138 در که کاریند هزار ده ترسط و جها  کشرر 117 در را

 در کاه  گرفات  کاار  باه  آ  اخباار  ذخیاره  با ارتباط در را جدیدی نظام خبرگزاری این  1117 سا،

 کلماه  ییلیار   2/7 روزانه. شرد یی واقع یفید خردکار  طرر به آ  ارسا، و تحریر و خبر آوری جمع

 در یها    خبرگازاری  دو این بر عالوه. شرد یی ترجمه زبا  78 به ها آ  از بیضی که کند یی یخابره

 خبری خدیات» از ترا  یی نمرنه عنرا  به. دارد وجرد نیز تر کرچک خبرگزاری صدها یقحده ایاالت

 هماا   ).رساد  یی فروش به کشرر 71 در یشقر  321 برد  دارا با که یادکرد «تایمز نیریرر  نشریه

131) 

 دیاده  خارد  باه  را زیادی تاییرات یقمادی  سالیا  طی در کشرر این تاریخ طر، در ایریاا تبلیاات

 یظااهر  و رفااه  تبلیا   باه  بیشاقر  خرد  تبلیاات در ها زیا  همه در ها آیریاایی دریجمرع ایا است؛

 جلره طراز ه  آزاد اققصاد و داری سریایه نظام با را آ  اند کرده کرشش و پرداخقه آیریاایی زندگی

 هاا   گزارش اخبار  از تأثیر بی دارند  خارجی کشررهای به نسبت کشرر یک یردم که تصرری. دهند

 نماایش  طریاق  از تراناد  یای  تبلیااات  باا  یقحده ایاالت بنابراین نیست؛ ارتباطی های رسانه و ها فیل 

 فریاد  را کشاررها  ساایر  یردم از هایی گروه یا یردم تمام خرد  دسقاوردهای و ها یرفقیت از برخی

 بهشات  بارد   ساراب  باه  آفریقاایی  و آسایایی  کشاررهای  یردم از برخی هنرز که ای گرنه دهد؛ به
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 سایاها   کاه  هنگاایی  یگار  هساقند؛  اطاالع  بای  کشرر این فقیر اقشار وضع از و نبرده پی آیریاایی

 .شرد آشاار آیریاایی نابرابر زندگی از دیگری های گرشه تا کنند قیام آنجلس لرس

 دوم عملیات پایا  از پس ویژه به و انقالب دوم دهه های سا، طی تبلیااتی  های ترانمندی به اتاا با

 یاداوم  طرر به برش  جرج جهانی نرین نظ  دکقرین شاست از پس یشخص طرر به و فارس خلیج

 حقارم  نقض تروریس   از گیری بهره کشقارجمیی  های سالح به دسقیابی تاراری و سنقی اتهایات

 هاای  دساقگاه  و خاارجی  سیاست یجریا  سری از  جنرب غرب آسیا صل  درروند اخقال، و بشر

 المللی بین جاییه و یقحده ایاالت داخلی عمریی افاار به اسالیی جمهرری علیه واشنگقن  تبلیااتی

 .شرد یی القا

 :اتهامات آمریكا علیه ایران

 گیاری  تصمی  دسقگاه بر تأثیرگذارا  و یجریا : یا هسته یکشتارجمع یها سالح به دستیابی جهت تالش -0

 یادعی  یاارر  طارر  به یخقلف  های یناسبت در خرد گسقرده تبلیاات با واشنگقن  خارجی سیاست

 حایا،  دوربارد  های یرشک و اتمی های سالح ساخت برای را هایی تالش تهرا   دولت که اند شده

 اساقمرار  صاررت  در کاه  کنناد  یای  ادعاا  خارد   بیناا ِ  پایش  خبرهای در ها آ . است کرده آغاز آ 

 تسالیحات  از نارع  ایان  باه  آیناده   هاای  ساا،  طای  بارد  خراهاد  قادر کشرر این ایرا   های تالش

 طای  اتمای   اناردی  المللای  باین  ساازیا   بازرساا   ساری  از آنااه  رغ  به .یابد دست کشقارجمیی

 هاای  ساالح  ترلیاد  هاای  برنایاه  و هاا  طرح از نشانی گرنه هیچ که گردیده اعالم یقیدد های گزارش

 هاای  ساالح  گساقرش  یناع  پیماا   کننادگا   ایضااء  از یاای  نیز ایرا  و اند نیافقه ایرا  در ای هسقه

 دانساقه   یجااز  را آییاز  صال   یصاارف  بارای  ای هساقه  فنّااوری  آورد  دست به که است ای هسقه

 نشاا   خارد  از خاصی حساسیت ایرا   ای هسقه های نیروگاه تامی، به نسبت همراره یقحده ایاالت

« پاری  ویلیام» روسیه  ترسط برشهر اتمی نیروگاه تامیلی قرارداد ایضای پی در چناناه است؛ داده

 اعاالم  اظهاارنظری  در( م 1112 دانریاه  11) ش. ه 11/11/1373 تااریخ  در ایریاا وقت دفاع وزیر

 نگارا   ایریاا... یابد دست ای هسقه افزار جنه به آینده  سا، 12 تا 7 ظرف است یمان ایرا  :کرد

 ایان  از اتمای  افزار آورد  جنه دست به یا و شده شدیداً غنی اورانیرم و پلرترنیرم به ایرا  دسقیابی

 (131: 1372بابایی   علی. )است نرع

 و اساقیداد  خصار   در( م 1112 آوریا،  17) ش. ه 7/1/1377 تااریخ  در نیز ایریاا دولقی رادیر

 است شده یکمئن و یققاعد ایریاا  یقحده ایاالت :گفت اتمی های سالح به دسقیابی برای ایرا  ترا 
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 ایارا  ... اسات  اتمای  افزارهاای  جنه ترلید ترانایی به دسقیابی درصدد ایرا   اسالیی جمهرری که 

 بازرد  بسیار خکری ایریاا اینیقی ینافع برای نیز و کشرر آ  همسایگا  برای اتمی سالح به یجهز

 هماااری  رادیار   این .(71 :1377 ایرا   اسالیی جمهرری خبرگزاری نشریه. )برد خراهد وخی  و

جنارب   ینکقاه  افاروزی  جناه  و تهدید جهت در را ایرا  اسالیی جمهرری با کشررها سایر اتمی

 باه  دساقیابی  درصدد ایرا  :دانست ینقفی ایرا  سری از را آ  آییز صل  اسقفاده و دانسقه غرب آسیا

 (12هما   . )برم نیروی ترلید نه است پلرترنیرم ترلید آ  ترانایی حداکثر که است رآکقررهایی

 رواباط  کمیسایر   فرعای  کمیقاه » جلسه در« کانقیاات» ایالت از« فرینشقاین دیا »دیارات  سناترر

( م 1117 یه 1) ش. ه 11/1/1371 تاریخ در« ایرا  تسلیحاتی های فروش» با عنرا  که «سنا خارجی

 پیماا   عضر ایرا  :گذاشت ای هسقه فناوری از ایرا  آییز صل  غیر اسقفاده بر را بنا برد  برگزارشده

 کاه  اناد  داده نشاا   اتمی  انردی المللی بین آدانس بازرسا  و است ای هسقه های سالح گسقرش ینع

ساالح   ایارا   کاه  اناد  یکمئن همه اند؛ باوجرداین  نارده ای یمنرعه فیالیت گاه هیچ ها( ایرانی) ها آ 

 آلبرایات  ( یاادلین 37: 1371 ایارا    اسالیی جمهرری خبرگزاری نشریه. )کند یی دنبا، را ای هسقه

 ش. ه 11/2/1371 تااریخ  در اظهاارنظری  در نیاز  کلینقر  جمهرری ریاست دوم دوره خارجه وزیر

 تخریاد  باقادرت  هاایی  سالح کسد برای ایرا  های فیالیت نگرا  ایریاا :گفت( م 1117 اوت 7)

 .(11/2/1371  31/11 ساعت ایریاا  رادیر. )است گسقرده

 از آییز صل  صررت به که است کرده اعالم یارر طرر به نیز ایرا  اتهایات  این عظی  سی، یقاب، در

 در اتمای  ساالح  آورد  به دست جهت در تالشی گرنه هیچ و کرد خراهد اسقفاده ای هسقه فنّاوری

 کنرانسایر  » قباا،  در خارد  تیهدات به همچنا  که است گفقه همراره ایرا . ندارد خرد کار دسقرر

 ساری  از واشنگقن ادعاهای رویارد  همین بر اساس .است وفادار« اتمی سالح کاربرد و تاثیر ینع

 اساالیی  جمهرری که است شده تلقی ایرا  یلی حاکمیت با یاایر و داخلی ایرر در دخالت تهرا  

 .کرد نخراهد نظر صرف ای هسقه فناوری از آییز یسالمت برداری بهره برای خرد تالش از گاه هیچ

 رهبری  به را تهرا  وسییی  گسقره در و گرناگر  های یناسبت در واشنگقن: تروریسم از یریگ بهره -1

 روناد  باا  را ایارا   یخالفات  و نمرده یقه  جها  سک  در تروریسقی عملیات انجام و داشقن دست

 ش. ه 1313 ساا،  از ایارا   .دهاد  یی قرار ارزیابی یررد راسقا همین در نیز جنرب غرب آسیا صل 

 بیادها . گرفات  قارار  ایریاا خارجه ایرر وزارت تروریس  حایی کشررهای فهرست در( م 1187)

 جار  در( م 1113 یاارس  2) ش. ه 1371 اسافندیاه  چهاارده   تاریخ در کشرر این خارجه وزارت
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 نظیار  کشاررهایی  فهرسات  از را ایارا   بارد   گسقرش حا، در کشرر دو روابط در که آلردی تنش

 در و تاییار  خراناد   یی تروریس  حایی کشررهای را ها آ  ایریاا که شمالی کره و کربا لیبی  عرام 

 باانی  دولات  تارین  خکرناا   را اساالیی  جمهارری  و داد قارار  تروریسا   حاایی  کشررهای صدر

 (8: 1371 اسالیی  جمهرری خبرگزاری ویژه نشریه. )نایید تروریس 

 اکقبار  12) ش. ه 1377 یهریااه  سیزده  تاریخ در ایریاا وقت خارجه ایرر وزیر «کریسقرفر وار »

 ایاروز  کاه  ایارا   :گفات  یلا،  ساازیا   عمریی یجمع اساس و واهی در  اظهاراتی بی در( م 1112

 هزیناه  تاأیین  ساخقن  یسل  طریق از تا است کرشیده است  تروریس  از پشقیبانی در پیشقاز کشرر

 روناد  حمااس   و هاا  فلساکینی  اساالیی  جهاد لبنا   اهلل حزب یانند تروریسقی های گروه آیرزش و

 باا  یقابلاه  در را رهباری  نقش یقحده ایاالت. سازد ینحرف خرد یسیر از را جنرب غرب آسیا صل 

 . رادیار (11 :1377 اساالیی   جمهارری  خبرگازاری  نشریه.« )است شده یققب، ایرا  تهدید و خکر

 اتهاام  هماین ( م 1112 آوریا،  17) ش. ه 1377 یااه  اردیبهشات  چهاارم  تاریخ در نیز ایریاا دولقی

.« اسات  جهاا   در المللای  باین  تروریسا   پشاقیبا   ترین بزرد ایرا : »کرد القاء چنین این را تاراری

 (71هما   )

 خاارجی  رواباط  فرعی کمیقه ریاست که« کانزاس»ایالت  از« بک براو  سام» خراه جمهرری سناترر

 گساقرش » عنرا  تحت گزارشی ضمن در برد  دار عهده آسیا جنرب و نزدیک خاور ایرر در را سنا

 باه  خکااب ( م 1117 آوریا،  17) ش. ه 1371 یااه  فاروردین  18 تااریخ  در  «ایارا   افزارهای جنه

 یباارز  کشرر یک صررت به ایرا  اسالیی  انقالب آغاز از گذشقه های سا، طی :گفت کمیقه اعضای

 بارای  خارج و داخ، در ترور از و نمرده صادر را خرد خا  اسالم است درصدد که است درآیده

 شارکای  تارین  یه  ریشخند رغ  علی ایرا  سا،  11 این طی... کند اسقفاده خرد اهداف به دسقیابی

 خبرگازاری  نشاریه . )اسات  نااساقه  المللی بین تروریس  از خرد پشقیبانی از اروپا  در خرد تجاری

 خارجاه  ایارر  وزارت ییاونات  کفیا،   «ولش دیرید» هنگام این ( در13: 1371 اسالیی  جمهرری

 درصادد  ایارا   کاه  یاادایی  :کارد  اعاالم  تهدیدآییز اظهارنظری در نیز نزدیک خاور ایرر در ایریاا

 یاا  کند  یی تهدید را المللی بین ثبات و یا ینافع که است طریقی به خرد ترور و نفرذ قدرت صدور

 یسائر، ( 71هماا    . )کارد  خاراهی   تاالش  تهدیاد   آ  ساخقن یحدود و ایرا  کرد  ینزوی برای

 ش. ه 1371 تیریاه نه  تاریخ در نیز واشنگقن خارجه ایرر وزارت در تروریس  ضد ایرر هماهنگی

 یخالفا  جا  به سرءقصد که است بسیار های سا، ایرا : »گفت اظهارنظری در( م 1117 دوئن 31)
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 جیمز» (1/7/1371 ایریاا  رادیر.« )است کاربرده به خارجی سیاست ابزار عنرا  به خارج در را خرد 

 11) ش. ه 1371 آذریااه  نرزده  تاریخ در ه  یقحده ایاالت خارجه وزارت وقت سخنگری« فرلی

 دولت به پدرانه نقشی شد  قائ، و جریانه آشقی دسقی با اتهام  همین تارار ضمن( م 1117 دسایبر

 احالاه  طارفین  دوجانباه  یذاکرات جلسه تشای، به را آ  پیرایر  کارشناسانه های بررسی یقبرعش 

 از حمایات  در تهارا   نقاش  نظیر یهمی یسئله داد خراهد ایاا  دوجانبه یذاکرات و وگر گفت :داد

 رادیار . )گیارد  قارار  یرردبحا   سازد  یی یقه  آ  به را ایرا  یقحده  ایاالت که المللی بین تروریس 

 (11/1/1371 تاریخ  31/11 ساعت یسار 

 حیثیت رعایت جهت در قراعدی وضع یدعی ایریاا  ویژه به و غربی کشررهای: بشر حقوق نقض -3

 هاای  ارزش باه  ترجه بدو  قراعد  این وضع در که هسقند  درحالی بشریت طبییی حقرم و انسانی

 قارار  یرردترجاه  بشار  حقرم قراعد عنرا  به را غربی جرایع های ارزش تنها جرایع  سایر بر حاک 

 در و بپذیرناد  را یزبارر  قراعاد  جرایاع   و یلا،  همه که دارند اصرار ها غربی باوجرداین . دهند یی

 تلقای  بشار  حقارم  نااقض  کشاررها  آ  قراعد  این با گرناگر  جرایع رفقار یکابقت عدم صررت

 اعاالم ( م 1112 دساایبر  11) ش. ه 1377 آذریااه  نارزده   تاریخ در ایریاا دولقی رادیر. شرند یی

 نشاریه .« )اناد  دوخقاه  چشا   ایریااا  رهباری  باه  بشر حقرم یررد در یردم جها   سراسر در: »کرد

 یقحاده  ایاالت جرایع بر حاک  ارزشی نظام اخقالف دلی، ( به1372:1 اسالیی  جمهرری خبرگزاری

 علیاه  واشانگقن  ساری  از یخقلف های یرقییت در قبلی اتهایات سایر همانند نیز اتهام این ایرا   و

 11) ش. ه 1377 یاه فروردین دوم تاریخ در ایریاا صدای نمرنه عنرا  به. است گردیده اعالم تهرا 

 حاریات  ایارا    در گریاد   یای  ایریااا  خارجاه  ایارر  وزارت گزارش :کرد اعالم( م 1112 یارس

 نیاز  ش(. ه 1377) م 1112 در ساا،  و است انسانی بشر حقرم نقض اصلی عرای، از یای کماکا 

. اسات  نشاده  یشااهده  باشاد   بشار  حقارم  وضاییت  بهبرد از حاکی که ای قرینه و نشانه گرنه هیچ

 (11هما   )

 در بارد   آیاده  کشرر این خارجه ایرر وزارت گزارش در که را بشر حقرم نقض یرارد رادیر  این

 کشقارهای از باید انسانی  حقرم شده حساب و پیرسقه نقض یرارد ازجمله :کرد خالصه ذی، یرارد

 ناپدیاد  باار   خفات  رفقاار  انراع سایر و یقداو، شانجه فرری  های اعدام و قانرنی یرازین از خارج

 زنادا    فرسای طاقت و سخت شرایط بیا   آزادی از یمانیت و خردسرانه های دسقگیری و ها شد 

 یاذهد  آزادی و اجقماعات و انجمن آزادی یکبرعات  آزادی از یمانیت عادالنه  یحاکمات فقدا 
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 تهارا   بار  وارده اتهایات تبلیااتی و سیاسی جنبه و برد  غیرواقیی از نظر قکع (18هما   . )برد نام

 عایا،  ایریااا   و ایارا   جاییاه  بار  حاک  های ارزش اخقالف که رسد یی نظر به واشنگقن  سری از

 .باشد بشر حقرم یقرله از بازیگر دو هر یقفاوت های برداشت اصلی

 واپساین  از صهیرنیساقی  دیا  ر و عربای  کشاررهای  رواباط : جنوب غرب آسيیا  صلح درروند اختالل -4

 فاارس  خلایج  دوم عملیات یقکع تا برد ردی  این تشای، با یقار  که جهانی دوم عملیات روزهای

 فاارس   خلایج  دوم عملیات سیاسی تبیات از یای .برد یی سر به تیرگی و نزاع کشماش  حالت در

 ردیا   با سازش برایجنرب غرب آسیا  عربی کشررهای بر آیریاایی های صهیرنیست اراده تحمی،

 عارام  عربای  کشرر علیه یقحدین ائقالف رهبری گرفقن اخقیار در با یقحده ایاالت. برد صهیرنیسقی

 باا  ساازش  زشاقی  و قب  گرفقند  قرار عرام ضد بر و ایریاا کنار در نیز ینکقه عربی کشررهای که

 بیاد   باه  زیاا   ایان  از ینکقاه  عربای  کشررهای که نحری شاست  به ها آ  نزد را صهیرنیسقی دی ر

 یابین فی یذاکرات شروع رغ  به .ساخقند خرد پیشه را صهیرنیسقی ردی  با صل  برقراری در سبقت

. اساات نگردیااده برقاارار طاارفین ییااا  در پایاادار صاالحی تاااکنر    صهیرنیسااقی دیاا ر و اعااراب

 ایان  قبا، در ایرا  اعقراضی های گیری یرضع را سازش راه سر بر اصلی یرانع از یای یقحده ایاالت

 از خارد  ییناری  و سیاسای  یاالی   حمایات  با تهرا  که است یدعی واشنگقن. کند یی ییرفی قضیه

در  و سار  یاک  از لبناا   اهلل حازب  نیز و اسالیی جهاد حماس  نظیر فلسکینی گرای اسالم های گروه

 سار   دیگار  از سازش روند قبا، در خرد خارجی سیاست در آییز اعقراض گیری گرفقن جهت پیش

 .است ساخقه یخق، را صل  فرآیند

جنارب غارب آسایا     ینکقاه  در ایریااا  ینافع علیه جدی تهدیدی را ایرا  حی   این از سفید کاخ

 تااریخ  در کشارر  این خارجه وزارت نزدیک خاور ایرر یدیرک، «پیلقرو رابرت. »آورد یی حساب به

 باا  ایارا   انقالبای  - اسالیی )نظام(ردی  :شد یدعی( م 1112 سپقایبر 13) ش. ه 1377 یهریاه یا 

 سااخقن  یقزلاز،  باهادف  خشرنت و تروریس  از حمایت جمیی  ایحای های سالح برنایه پیگیری

 نقاض  و همساایگا   کارد   ثباات  بای  بارای  اقدام  جنرب غرب آسیا  صل  روند و ای ینکقه ثبات

: 1377 ایارا    اساالیی  جمهارری  خبرگازاری  نشریه. )کند یی یا ینافع یقرجه تهدیدی بشر  حقرم

18.) 

 در پیشارفت  واشانگقن   خاارجی  اینیات  یسائ، کارشناسا  و خارجی سیاست برجسقه گرا  تحلی،

 ای ینکقاه  نفرذ و قدرت کنقر، و دانسقه غیریمان ایرا  یهار بدو  راجنرب غرب آسیا  صل  روند
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: کیساینجر  هناری  دیدگاه از نمرنه عنرا  به. کنند یی تلقی صل  فرآیند پیشرفت اصلی عای، را ایرا  

 پاذیر  ایااا   ایارا   اساالیی  حاریت یهار بدو  اعراب و صهیرنیسقی دی ر ییا  صل  روند پیشبرد

. شاد  خراهاد  ضاییف  ینکقاه  در ایارا   اساالیی  حاریت رود تر پیش صل  روند هراندازه. نیست

 صهیرنیسقی البی نفرذ واسکه به (. باوجرداین 11/8/1371  31/18 ساعت   صهیرنیسقی دی ر رادیر)

 بارای  صهیرنیساقی  دیا  ر اسقراتژیای اهمیت و سر یک از ایریاا خارجی گذاری سیاست دسقگاه در

 جهات  در اساالیی  کشاررهای  ییاا   در کشرر این دیدبانی برج بسا  که سر دیگر از یقحده ایاالت

 صهیرنیسقی دی ر از سفید کاخ حمایت پردازد  یی نقش ایفای به واشنگقن ینافع از حفاظت و تأیین

جنارب   صال   بحارا   سر بر ایریاا و ایرا  یقفاوت گیری یرضع طررقکع به. گردد یی غیریمان نیز

 را همادیگر  با طرفین خارجی سیاست اصکاا  اسقمرار دالی، از یای حاضر حا، در   غرب آسیا

 .شرد یی باع 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 چارچرب نظری تحقیق : 1 نمردار

 تحقیق شناسی روش
تراناد یبناای عما، و     نرع کاربردی اسات یینای نقاایج آ  یای     این تحقیق بر یبنای دسقاورد از

تحلی، از نرع تحلی، یحقرا است. این روش این  -گیری قرار گیرد. بر یبنای روش  ترصیفی تصمی 

شرد. یحقاق در   یند انجام یی صررتی نظام ینظرر ترصیف عینی و کیفی یحقرای یفاهی  به تحقیق به

، و ترصیف یکالد اسات. تحلیا، یحقاری یاک روش پژوهشای      وتحلی این تحقیق به دنبا، تجزیه

شرد.  کاربرده یی صررت ینظ  و عینی برای ترصیف یقداریِ یحقرای آشاار ارتباطات به است که به

شارند کاه    بنادی یای   صررت ینظ  کدگذاری و به نحری طبقاه  ها یا اطالعات به در این روش  پیام

 عملیات روانی آمریکا

تالش ج.ا.ایران برای دستیابی 

ایبه سالح کشتارجمعی هسته  

گیری از تروریسمبهره  

 نقض حقوق بشر

جنوب اختالل در روند صلح 

 غرب آسیا

های دور جستن از طرح بحث 

 انتزاعی و کلی

 شناخت افراد مخاطب

شناخت محیط پیرامون 

 مخاطب

محروم کردن ج.ا.ایران از دوستان 

 و حامیانش

 تضعیف ج.ا.ایران و نابود کردن آن
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وتحلی، کند. بنابراین در فرایند انجام کار به بررسای   یهصررت کمی تجز ها را به پژوهشگر بقراند آ 

پاردازد  ساپس اهاداف و     عرای، یؤثر بر عملیات روانی آیریاا علیه جمهرری اساالیی ایارا  یای   

کند. جاییه آیاری ایان پاژوهش اساقادا     های راهبردی ج.ا.ایرا  را در این راسقا تییین ییاولریت

یناه عملیاات روانای هساقند. در ایان پاژوهش باه علات            برجسقه جمهرری اساالیی ایارا  در زی  

گیاری هدفمناد    های خا  یرضرع  حج  نمرنه بر حج  جاییه ینکبق برده بنابراین نمرناه ویژگی

هاای یرردنیااز کیفای اسات. ابزارهاای       صررت گرفقه است. همچنین این تحقیق بر یبنای نرع داده

پژوهشی و پرسشنایه بسقه است. برای تییین قابلیت اعقمااد )پایاایی(    -یقاالت علمی  یررداسقفاده

 و روایی )اعقبار( پرسشنایه به ترتید از فریر، کرونباخ و روش اعقبار یحقرا اسقفاده گردیده است.

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه 
یحیکی و  بایکالیه ده آیریاا علیه ایرا  یقح در عملیات روانی ایاالت یؤثراه  عرای، کلیدی  

یید گردید. تأی احصاء و سپس خبرگاسناد و یدار  و پژوهش سایر پژوهشگرا  تییین و به روش 

یقحده آیریاا  عملیات روانی ایاالتی اصل های یؤلفهپیرایر   خبرگا آیار ترصیفی نقکه نظرات 

تمایی ی که در جدو، یشخص گردیده  طرر . هما آید به دست( 1برابر جدو، )علیه ایرا  

. اند و زیاد دانسقه عرای، کلیدی احصاء شده را یقرسط اثر نفر از نخبگا (  8) یاعضای جاییه آیار

و اخقالف آ  با عرای، جاییه آیاری راجع به هرکدام از  یها شده پاسخ با ترجه به ییانگین یحاسبه

  یرردیکالیه عرای،نقیجه گرفت که تمایی  ا تر ی(  یاست 2/1)در این پژوهش عدد  طیف لیارت

 ها آ ی اثرگذاربرده و از این طریق   یرگذارتأث یقحده آیریاا علیه ایرا   بر عملیات روانی ایاالت

 ثابت گردید.
در عملیاتی روانی یؤثر: آیار ترصیفی پاسخ به عرای، یحیکی 1جدو،  

 عرای،  ردیف
 ییانگین 3 زیاد 1یقرسط  1ک  

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 72/1 %72 1 %12 1 1 1 دیپلماسی اینقرنت 1

 72/1 %72 1 %12 1 1 1 دیپلماسی روزنایه 1

 1/1 %11 2 %38 3 1 1 دیپلماسی رادیر 3

 2/1 %11 2 %12 1 %11 1 دیپلماسی تلریزیر  7

 72/1 %88 7 %11 1 1 1 یا یاهرارهدیپلماسی  2

 1/1 %11 2 %38 3 1 1 خبرنگارا  1
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 3/1 %38 3 %11 2 1 1 یالملل نیبی ها شیهما 7

 3/1 %38 3 %11 2 1 1 یالملل نیبی ها سازیا  8

 عرای،  ردیف
 ییانگین 3 زیاد 1یقرسط  1ک  

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/1 %38 3 %11 2 1 1 جنبش عدم تیهد 1

 3/1 %38 3 %11 2 1 1 صنیت ترریس  11

 3/1 %38 3 %11 2 1 1 بخش یآزادی ها جنبش 11

 3/1 %38 3 %11 2 1 1 اققصادی یشاالت 11

13 

 به زد  داین و ایجاد

 یدنی در نافریانی

 و دانشجریی های تشا،

 صنفی و غیردولقی نهادهای

1 1 3 38% 2 11% 1/1 

17 
 یردم به نزدیای در تالش

 از حمایت پرشش تحت

 دیاراسی و بشر حقرم

1 1 1 72% 1 12% 1/1 

12 
 یقیدد های شباه ایجاد

 زبا  فارسی رادیرتلریزیرنی

 یخالف گروه از حمایت

1 1 2 11% 3 38% 3/1 

11 

 خارجی جرا  فیاال  سفر

 با یقحد کشررهای از

 تحت ایرا  به ایریاا

 جهانگرد عناوین

1 1 7 21% 7 21% 2/1 

17 
 اُ.جی. فیالیقا  تسهی،

 ایرا  در آیریاایی
1 1 1 72% 1 12% 1/1 

18 
 ایرانی جرا  فیاال  دعرت

 در شرکت برای خارج به

 کرچک های اندیشی ه 

1 1 7 21% 7 21% 2/1 

11 
 های سفارتخانه از اسقفاده

 دیگر کشررهای
1 1 7 87% 1 13% 1/1 

11 
 حمایقی های سقر  تضییف

 ایرا  حاریت
1 1 7 87% 1 13% 1/1 
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 عرای،  ردیف
 ییانگین 3 زیاد 1یقرسط  1ک  

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

11 
 در تفرقه و اخقالف ایجاد

 وجها  ایرا  یلت ییا 

 اسالم

1 1 7 21% 7 21% 2/1 

11 
 شد  الگر از جلرگیری

 و اسالم جها  در ایرا 

 ینکقه

1 1 3 38% 2 11% 1/1 

17 
 کرد  کرب و ین یرعرب

 یقایات و یسئرلین

 گیرنده تصمی 

1 1 7 21% 7 21% 2/1 

12 
 و یسائ، به زد  داین

 و قریی های حساسیت

 یذهبی

1 1 7 21% 7 21% 2/1 

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 نظام ناکارآیدی القاء 11

 2/7 %21 7 %21 7 1 1 انسجام یلی 17

 2/1 %72 1 %12 1 1 1 هیفق تیوالاص،  18

 7/1 %72 1 %12 1 1 1 بسیج 11

 1/1 %11 2 %38 3 1 1 وزارت اطالعات 31

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 ی دینیساالر یردم 31

 1/1 %12 1 %72 1 1 1 اسالیی ایدئرلردی 31

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 رهبری نفرذ قدرت 33

37 
 افراد داشقن اخقیار در

 و خالم دانشمند
1 1 7 87% 1 13% 1/1 

 1/1 %13 1 %87 7 1 1 قدس روز 32

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 بهمن 11روز  31

 1/1 %11 2 %38 3 1 1 اشقاا، 37

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 فقر 38

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 فرهنه 31

 1/1 %12 1 %72 1 1 1 اققصاد 71

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 ترزیع عادالنه ثروت 71
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 آیریاا یقحده ایاالت روانی با عملیات یقابله های راهبردی برایاولریت :1جدو، 
 

 اولویت راهبردی عوامل  

 دیپلماسی اینقرنت

افزایی رتقاء ه ا

و  یسازیان درو 

 یفرا سازیان

 یمایصداوس

 ج.ا.ایرا 

 دیپلماسی روزنایه

 رادیردیپلماسی 

 دیپلماسی تلریزیر 

 یا یاهرارهدیپلماسی 

 خبرنگارا 

 یالملل نیبی ها شیهما

 یالملل نیبی ها سازیا 

 دهایهیقجنبش غیر 

یشارکت فیا، و  صنیت ترریس 

حرزه و  یؤثر

دانشگاه در 

-فرآیند سیاست

-گذاری و  قانر 

 گذاری

 صنفی و غیردولقی نهادهای و دانشجریی های تشا، یدنی در نافریانی به زد  داین و ایجاد

 دیاراسی و بشر حقرم از حمایت پرشش تحت یردم به نزدیای در تالش

 ایرا  در ییاایآیر اُ.ی. جقا یفیال تسهی،

 کرچک یها یشیاند ه  در شرکت برای خارج به ایرانی جرا  فیاال  دعرت

 جهانگرد عناوین تحت ایرا  به ایریاا با یقحد کشررهای از خارجی جرا  فیاال  سفر

ترسیه هدفمند  دیگر کشررهای های سفارتخانه از اسقفاده

های سریایه

انسانی و سازیانی 

 در کلیه 

 ایرا  حاریت حمایقی های سقر  تضییف

 عرای،  ردیف
 ییانگین 3 زیاد 1یقرسط  1ک  

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/1 %13 1 %87 7 1 1 فساد اققصادی 71

 1/1 %13 1 %87 7 1 1 عدالت اجقماعی 73

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 ی برابرها فرصت 77

 1/1 %11 2 %38 3 1 1 ترسیه یقراز  72

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 رفاه اجقماعی 71

 2/1 %21 7 %21 7 1 1 ایرا  قریی کثرت تنرع 77
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 اولویت راهبردی عوامل  

 اسالم وجها  ایرا  یلت ییا  درو تفرقه  اخقالف ایجاد

های  سازیا 

 لشگری و

 کشرری

 و ینکقه اسالم جها  در ایرا  شد  الگر از جلرگیری

 

 یو یذهب قریی یها تیو حساس یسائ، به زد  داین

 نظام ناکارآیدی القاء

 رندهیگ  یو یقایات تصم یسئرلین کرد  و ین کرب یرعرب

 هیفق تیوالاص، 

ایجاد اینیت 

پایدار و عدم 

-اتااء به قدرت

 های جهانی

 یلیانسجام 

 بسیج

 ی دینیساالر یردم

 اسالیی ایدئرلردی

 رهبری نفرذ قدرت

 و خالم دانشمند افراد داشقن اخقیار در

 قدس روز

 بهمن 11روز 

 ایرا  قریی کثرت تنرع

 اشقاا،

تقریت انضباط  

سالیت و 

شفافیت یالی و 

 اداری

 فقر

 ترزیع عادالنه ثروت

 فساد اققصادی

 اجقماعیعدالت 

 ترسیه یقراز 
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  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

بر اساس  نقایج حاص، از یکالیات صررت گرفقاه دساقگاه حااکمیقی ج.ا.ایارا  در یقابلاه باا       

بایسقی  یاک  عملیات روانی دشمن که هدف نهایی آ  تضییف و سپس نابردی ج.ا.ایرا  است  یی

گذار فریایند بنیا یی ()ای طرری که ایام خاینهباشد تا هما  یؤثریجمرعه ینسج  و ینضبط و 

یااردم از اسااالم باشااد. در ایاان راسااقا بایااد بقرانااد            تأثیرپااذیریتمااد  ناارین اسااالیی بااه ییناای 

های هاریقی آحااد جاییاه  در    سازی و تقریت بنیا ها را کاهش داده و نسبت به یقاومپذیریآسید

آفرینی فیاالی را  م نظام جهانی سلکه اهقمام ویژه داشقه باشد تا از این طریق نقشبرابر ایراج یسمر

 (1در یدیریت کارآید کشرر ایفا نماید. )شا، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج.ا.ایرا  در یقابله با عملیات روانی دشمن یأیرریتانداز  و : چش 1شا،

   :ها پیشنهاد -ب

ج.ا.ایرا  برای یقابله با عملیات روانی دشمن شش اولریت  یأیرریتانداز و در راسقای چش 

نفیا  یررد کنااش و بررسی شرد که شایسقه است ترسط ذیراهبردی برای ج.ا.ایرا  پیشنهاد یی

 (1را تدوین نمایند. )شا، ها آ راهبردهای پیاده شد   تائیدقرار گیرد و در صررت 
 V  
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کشوردر مدیریت کارآمد دستگاه حاکمیت  آفرینی فعالنقش  

 برابر در جامعه آحاد هویتی یهاانیبن تقویت و یسازمقاوم ی،ریپذبیآس کاهش

  سلطه جهانی نظام مسموم امواج

ت 
ری

مو
ما

 

مؤثرمنسجم، منضبط و ج.ا.ایران به عنوان یک مجموعه   

 ایجاد تمدن سازی نوین اسالمی به معنی تاثیرپذیر مردم از اسالم

م 
چش

عا
دا

ز 
دا

ان
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 های راهبردی ج.ا.ایرا  در یقابله با عملیات روانی دشمنو اولریت یأیرریتانداز  : چش 1شا،
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 منابعفهرست 

 : منابع فارسی

 عقا،  دفقار  قا :   "ای رساانه  عملیات بر درآیدی" (.1383) ایید. عبداللهی  &علی. پرر  ایلخانی -

 سپاه. اسالیی تحقیقات پژوهشاده

 دفقار    کاالینز( تهارا :  آم جاا  )  "هاا  رویاه  و اصار،  بازرد  اسقراتژی" (.1371بایندر  کررش ) -

 خارجه. ایرر وزارت المللی بین و سیاسی یکالیات

 .1/7/1371 ایریاا  رادیر -

 .11/2/1371  31/11 ساعت ایریاا  رادیر -

 11/8/1  31/18 ساعت ردی  اشاالگر قدس  رادیر -

 .11/1/1371 تاریخ  31/11 ساعت یسار  رادیر -

 .1/1/1377 ابرار  روزنایه -

 .11/1/1317  "ها نظام سرنگرنی تا افاار کنقر، از سیا  یخرف سازیا " کیها   روزنایه -

: الیارینی( تهارا      )یحمدعلی"المللی بین تبلیاات یا تبلیای ایپریالیس  "(.1381سپهری  یحمد ) -

 اسالیی. تبلیاات سازیا  نشر و چاپ یرکز

تهارا :    "اسالم بشر حقرم و بشر المللی بین حقرم بین نسبت" (.1377) فر  یحمدحسن ضیایی -

 ایام یاد

 باه  تاا  هخاینشای  شاهنشااهی  از ایارا   خاارجی  سیاست تاریخ" (.1372بابایی  غالیرضا ) علی -

 درسا تهرا : ،"ایروز

 سپاه. اسالیی تحقیقات پژوهشاده عق، دفقر ق :  "روانی عملیات" (.1381حسین ) یقفار  -

 جای   کای )  "الملا،  باین  سیاسات  تحلی، یبانی" (.1311) یسیرد سری  و طارم یسققیمی  بهرام -

 خارجه. ایرر وزارت المللی بین و سیاسی یکالیات دفقر هالسقی( تهرا :

 رواباط  کمیسایر   فرعای  کمیقاه  یذاکرات کای، یقن " ایرا  اسالیی جمهرری خبرگزاری نشریه -
 .7    2/2/1371  1 شماره  "«ایرا  تسلیحاتی های فروش» سنا خارجی

 ایریاا ردی  خارجی سیاست وسری سمت به نگاهی" ایرا   اسالیی جمهرری خبرگزاری نشریه -
 .71    1377 یاه دی  "ایریاا رادیر 2 شماره رسمی گفقار در
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 در ایریااا  خاارجی  سیاسات  وسری سمت به نگاهی" ایرا   اسالیی جمهرری خبرگزاری نشریه -

 .18    1377 آذریاه ،"1 شماره رسمی گفقار

 رواباط  کمیسایر   فرعای  کمیقاه  جلساه  یذاکرات گزارش" اسالیی  جمهرری خبرگزاری نشریه -

 .1    11/3/1371 یک  شماره ،"ایریاا سنای خارجی

 گفقاار  در ایریااا  خارجی سیاست وسری سمت به نگاهی" اسالیی  جمهرری خبرگزاری نشریه -

 .11    1377 آذریاه  "ایریاا صدای 1 شماره رسمی

 گفقاار  در ایریااا  خارجی سیاست وسری سمت به نگاهی" اسالیی  جمهرری خبرگزاری نشریه -

 .1    1372 شهریرر  "ایریاا صدای 3 شماره رسمی

 یااه  بهمان   "ایریااا  و ایارا   رواباط  در فزاینده تنش" اسالیی  جمهرری خبرگزاری ویژه نشریه -

1371    8. 

 سروش. تهرا :  "روانی عملیات" (.1381کاشانی  یحمرد. ) حقیقت & صالح. نصر  -

 یرکازی  دفقر تهرا :  "دانشگاهی جهاد انسانی علرم گروه ترجمه روانی  عملیات" دی . ای وی  -

 دانشگاهی. جهاد


