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چکیده

از زمان بهقدرترسيدن دونالد ترامپ ،امریکا به شيوههای مختلف کوشيد تا جمهوری اسالمي ایران را به ميز
مذاکره درخصوص مسائل هستهای ،موشکي و منطقهای بازگرداند .این گزینهها از تهدید و تشویق شروع و به
گزینه تحریم و نهایتاً ترور سردار شهيد قاسم سليماني ـ که نوعي اعالم آشکار جنگ بود ـ ختم شد .اقدامات
خصمانه امریکا پس از ترور سردار شهيد قاسم سليماني نيز تداوم یافت و این بار شکل و قالب جنگ رواني
به خود گرفت .سؤال اصلي پژوهش حاضر این است که ترامپ در جنگ رواني اخير عليه جمهوری اسالمي
ایران از چه شيوهها و تاکتيکهایي استفاده نمود؟ برای پاسخ به سؤال فوق از دو روش تحليل محتوای کيفي و
نيز روش توصيفي ـ تحليلي استفاده شد .بدین صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانهای ،شيوههای جنگ رواني
شناسایي شد .سپس با انتخاب واحد تحليل جمله ،بهصورت هدفمند و تمامشمار مصادیق با الگوها انطباق
داده شد (براساس راهبرد قياسي) .یافتههای پژوهش نشان داد مهمترین تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عبارت
بودند از :دشمنسازی ،برچسبزدن ،اهریمنسازی ،تفرقهافکني ،فرافکني ،دروغ بزرگ ،بزرگنمایي،
کوچکنمایي ،تحقير و تضعيفسازی ،انتشار اطالعات بهصورت قطرهچکاني ،چينشخبری ،اسطورهسازی و
تظاهر به یکپارچگي .بهنظر ميرسد ناکامي امریکا در دستيابي به تمامي اهداف درنظرگرفتهشده برای ترور
سردار سليماني ازجمله عوامل رویآوردن ترامپ به این جنگ رواني بوده است.
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مقدمه

اگرچه در قرن بيستویکم کاربرد خشونت و جنگ دیگر بهآساني قرن هجدهم و نوزدهم
نيست ،اما نميتوان گفت گزینه جنگ به پایان راه خود رسيده و دولتها در آینده از راههای
حلوفصل مسالمتآميز اختالفات سود خواهند جست .ازقضا باید گفت جنگ همچنان جزء
گزینههای اصلي دولتها ـ حداقل درمورد امریکا ـ باقي مانده است و هيچ جنگي را نميتوان
در قرن بيستویکم سراغ گرفت که امریکا مستقيم یا غيرمستقيم در آن حضور نداشته باشد.
بااینحال حتي امریکا نيز ميکوشد تا بهخاطر کاهش هزینهها ،حفظ وجهه و پرستيژ و
کارآمدی بيشتر در رسيدن به مقصود ،بهجای جنگ سخت حتيالمقدور از اشکال جدید جنگ
ـ جنگ اقتصادی (تحریم) ،جنگ سایبری ،جنگ نرم ،جنگ رواني و ...ـ استفاده نماید .ترور
سردار شهيد قاسم سليماني ،فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمي ایران ،در سوم ژانویه سال
 19( 2121دی ماه  )1911نخستين مورد کاربرد زور در سال جدید ميالدی ازسوی امریکا بود.
اقدامي که پس از یک دوره افزایش تنش بين کاخ سفيد و ایران و درنهایت نااميدی دونالد
ترامپ از امکان نشستن بر سر ميز مذاکره برای انعقاد توافق هستهای جدید در آستانه انتخابات
پيش روی امریکا شکل گرفت .این ترور در شرایطي انجام شد که بهجز تعداد انگشتشماری
از دولتها ،سایر کشورها از تأیيد آن خودداری کردند و در داخل امریکا نيز موجي از انتقادات
و اعتراضات را برانگيخت؛ زیرا نقض صریح همه قوانين بينالمللي و مصداق بارز تروریسم
دولتي آن هم ازسوی یکي از مدعيان حقوق بشر و حقوق بينالملل در جهان بود .ماری ایلن
اوکونل ،1استاد حقوق دانشگاه نوتردام ،در رد توجيه ترامپ برای این جنایت و ناميدن آن
بهعنوان «دفاع از خود» گفت« :امریکا هيچ دليل قانعکنندهای برای انجام این حمله ندارد .این
حملهای آشکارا ،پرابهام و پرسشبرانگيز است؛ زیرا بدون رضایت دولت عراق انجام شد و ما
حق حمله به خاک یک دولت دیگر را نداریم ».دیوید بوسکو ،2استاد دانشگاه ایندیانا نيز گفت
«قوانين بينالمللي کشورها را برای دفاع از خود در برابر حمله آینده مشروط به

1. Mary Ellen O'Connell
2. David Bosco
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اقدامات ضدایراني ترامپ محدود به جنایت فوق نگردید و پس از آن یک سلسله عمليات
رواني برای کاهش اثرات مخرب این ترور ،حفظ وجهه و پرستيژ امریکا ،مشروعيتبخشي به
اقدام صورتگرفته و کسب همراهي دیگر دولتها درپيش گرفته شد .این عمليات رواني
بهطور خاص در تویيتهایي که دونالد ترامپ در فضای مجازی آن را نشر داد و نيز در
مصاحبههایي که پيرامون دالیل دستزدن به این ترور انجام داد ،پي گرفته شد .سؤال اصلي
پژوهش حاضر این است که در این تویيتها و مصاحبهها از کدامیک از شيوههای جنگ رواني
و به چه صورت استفاده شد؟ برای پاسخ به سؤال فوق به مهمترین و پرکاربردترین شيوههای
جنگ رواني مراجعه شد و این تاکتيکها با محتوای متن تویيتها و اظهارات ترامپ انطباق
داده شد .برخي از مهمترین تاکتيکهای جنگ رواني که جهت آزمون استفاده شدند عبارت
بودند از :برچسبزني ،شایعه ،دروغ بزرگ ،فرافکني ،تحریک ،انتقال ،دشمنسازی،
اهریمنسازی ،استهزاء و تمسخر ،تفرقهافکني ،تظاهر به یکپارچگي ،چينش خبری،
کوچکنمایي ،ارائه اطالعات گزینششده ،پليس خوب و بد ،تعميم افراطي ،انتقال ،نامگذاری

شامات

تاکنون جمعآوری شده است!» (.)Johnson, 8 Jan 2020
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قریبالوقوعبودن تهدید کرده است ...ما هنوز نميدانيم چه شواهدی دال بر فوریبودن تهدید

معکوس و . ...برای انجام پژوهش از دو روش تحليل محتوای کيفي و روش توصيفي ـ
تحليلي استفاده شد .برای این کار بازه زماني یکماهه پس از انجام عمليات ترور که بيشترین
توجهات بهسوی آن جلب شده و نيز کل مصاحبهها و تویيتها در آن زمان انجام شده بود،
انتخاب گردید .شيوه انتخاب نمونهها بهصورت هدفمند و تمامشمار و براساس واحد نمونه
جمله درنظر گرفته شد .همچنين در تحليل جمالت هم ظاهر و هم مضمون جمله مورد توجه
قرارگرفت و درنهایت نمونهها با راهبرد قياسي با الگوها انطباق داده شد .درباره پيشينه پژوهش
نيز الزم به ذکر است اگرچه بررسي عمليات رواني امریکا عليه ایران در موضوعات مختلف در
پژوهشهای افتخاری ( ،)1919محبي و دیگران ( ،)1919رضا باقيزاده ( )1912و پورهادی و
نوری ( )1914مورد اهتمام قرار گرفته است ،اما درباره جنگ رواني اخير امریکا هيچ مقالهای
به فارسي و انگليسي منتشر نشده است .لذا مقاله حاضر از هر نظر ،دارای نوآوری است.
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مفهومشناسی جنگ روانی

پيشينه جنگ رواني به دوران قدیم بازميگردد .از لحظه آغاز نخستين درگيریها بين افراد
و گروهها بر سر آب ،زمين و مرتع یکي از راههای پيروزی بر دشمن دستزدن به مجموعه
اعمالي بود که روحيه و توان مقابل را تضعيف ساخته و آن را به هدفي آسان برای پيروزی
تبدیل سازد .این هنرها و تاکتيکها پس از گذشت مدت زماني طوالني ،برای نخستينبار در
کتاب «هنر جنگ» اثر سن تزو به رشته تحریر درآمد و همچنان بهعنوان یک اثر کالسيک در
دانشکدههای نظامي آموزش داده ميشود .وی در این کتاب نوشت« :دشمن را تحریک و
نگران کنيد و طرح کلي تحرکات وی را کشف کنيد» (تزو« )13 :1934 ،در کارزار شبانه ،از
تعداد زیادی مشعل و طبل استفاده کنيد و برای نبرد روزانه ،تعداد زیادی پرچم و بيرق را بهکار
گيرید تا بر چشمها و گوشهای لشکریان اثر گذارد» (تزو .)17 :1934 ،اینها نمونههایي از
شيوههای بسيار جنگ رواني هستند که در این کتاب برای ایجاد ترس در دل دشمن و یا کسب
پيروزی آسان به آن اشاره شده است.
امروزه بهجای مفهوم جنگ رواني بيشتر از مفهوم «عمليات رواني» استفاده ميشود.
مفهومي که بسيار مبهم و پيچيده و رسيدن به اجماع بر سر آن دشوار است (رفيع و قربي،
 )113 :1911برخي از پژوهشها از زاویه تبليغات به تعریف آن پرداخته (لينبارگر:1171 ،1
 )21و گروهي دیگر از زاویه نقشي که در مجابسازی طرف مقابل دارد (یزدانفام:1912 ،
 .)24هنگام تعریف عمليات رواني از چهار رویکرد سخن بهميان آورده ميشود :براساس
رویکرد اول ،عمليات رواني مجموعه اقداماتي است که برای تأثير بر آماجهای خارجي،
طراحي و اجرا ميشود .براساس رویکرد دوم ،عمليات رواني معادل اقدامات ایذایي ،ترور،
آدمربایي ،کنشهای جمعي خشونتآميز ،براندازی و...تعریف ميشود و در رویکرد سوم،
عمليات رواني آن دسته از اقدامات اقناعي است که بهمنظور ایجاد تغييرات بنيادی و ژرف در
شخصيت و نظام باورهای آماجها صورت ميگيرد و سرانجام به باور ویليام داقرتي 2پيروان
رویکرد چهارم ،عمليات رواني را بهعنوان مجموعه اقدامات تبليغي و سياسي تعریف ميکنند
1. Linebarger
2. William Daqrty
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اطالعات گزینشي به مخاطب ،احساسات ،انگيزه ،استدالل و نهایتاً رفتار سازمانها ،گروهها و
افراد را تحت تأثير قرار ميدهد (الياسي.)291 :1912 ،
در این مقاله مقصود از جنگ رواني همين معنای اخير یعني دستکاری اطالعات و انتقال
اخبار گزینششده به مخاطبين بهمنظور تأثير بر عالئق ،افکار و نهایتاً رفتار آنها درجهت تأمين
منافع و اهداف ملي بهکارگيرنده است .بنابراین ،ما عمليات رواني و جنگ رواني را به یک معنا
بهکار برده و تاکتيکهای آن را بررسي خواهيم کرد.
یکي از دالیل عمده استفاده از این روش به این دليل است که هزینه جنگ رواني بر کشور
تحميلکننده ،کمتر از جنگ مستقيم ميباشد و بر افکار ملت طرف مقابل بسيار تأثيرگذار است.
برایناساس جوامع متمدن بهجای جنگ سخت در اندیشه جنگ نرم و بهدستآوردن راههای
تسلط بر قلوب و اذهان هستند تا بهجای بردگي ،بندگي را بهدست آورند (سهرابي ،ميرزائي و
مياندار باسمنجي )91 :1919 ،و هرکجا در جنگ نرم ناکام گردند ،جنگ رواني را درپيش
ميگيرند.

شامات

اميری و موگویي .)41 :1911 ،درواقع طراحي این عمليات بهگونهای است که با انتقال

بررسي تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه جمهوری اسالمي ایران پس از ترور...

که هدف آن دستکاری و تغيير نگرشهای مخاطبان ،اعم از دوست و دشمن است (مرادی،

در جنگ رواني از ابزارهای مختلف بهره گرفته ميشود .مهمترین و پرکاربردترین ابزار در
این خصوص رسانه است که ميتوان آن را در دو گروه دیداری و شنيداری جای داد .در
گذشته تمرکز بر انتشار اعالميه ،تریبون ،رادیو ،بلندگو ،شعار ،موسيقي و ...بود که فراگيری عام
داشت .پس از آن فيلم ،سينما ،انيميشن و رسانههای تصویری به مجموعه ابزارهای فوق اضافه
شد .با افزایش ميزان تحصيالت و سواد در جوامع مختلف رسانههای نوشتاری همچون کتاب،
مجله ،مقاله و ...نيز به جمع فوق اضافه شد .درحالحاضر نسل جدیدی از رسانه بهوجود آمده
است که جنبه تلفيقي دارد .رسانههای برخط (آنالین) که در فضای مجازی نشر پيدا ميکنند
(بازیهای مجازی ،اینستاگرام ،تلگرام ،واتس آپ ،یوتيوپ ،فيس بوک ،تویيتر و )...نمونهای از
این نسل جدید هستند که جای تلفن همراه و پيامک را پر کرده و هر روز مخاطبيان بيشتری را
بهسوی خود جلب مينمایند (چشمهنور و پوریاني 1 :1914 ،ـ  .)94این فناوریهای ارتباطي
جدید و بزرگ و راههای اطالعاتي آن بهویژه شبکههای اجتماعي ،منجر به تحول در شدت و
051

مجله سياست دفاعي ،سال بيست و هشتم ،شماره  ، 111بهار 1911

ميزان ارتباط انسانها در اقصا نقاط جهان شدهاند و تحولي کيفي در نحوه ارتباط انسانها با
یکدیگر ایجاد کردهاند؛ بهاینمعناکه امروزه با استفاده از شبکههای اجتماعي و با حضور این
بزرگراهها ،امکان بهرهگيری از انبوهي از اطالعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط
گفتاری ،نوشتاری و دیداری با هزینهای به نسبت کم فراهم آمده است .این شبکهها با
عضوگيری رایگان از کاربران ،توانستهاند در جریانسازیهای مختلف نقش اساسي ایفا کنند.
مهمترین این شبکهها فيس بوک و تویيتر است (سلطانيفر ،بخشي و فرامرزیاني.)172 :1912 ،
تویيتر ،شبکه اجتماعي اینترنتي است که این امکان را برای کاربران خود ایجاد ميکنـد تا
پيامهایي را درقالب نوشتاری و تصویری به یکدیگر ارسال و دریافت کنند .تویيتر با بيش از
 991ميليون کاربر فعال در ماه و پشتيباني بيش از  41زبان مختلف ،یکي از قدرتمندترین و
اثرگذارترین شبکههای اجتماعي در دنيا بوده و از ابزارهای عالي بازاریابي دیجيتال محسوب
ميشود .قدرت ،ميزان اثرگذاری و قابليت موجسازی آن در حدی است که بسياری از
شرکتهای بزرگ ایراني ،سياستمداران از تمامي طيفها و سلبریتيهای فراواني از آن
بهعنوان رسانهای برای معرفي ،تبليغات و کمپينهای خود استفاده ميکنند .محتوای تویيتر
معموالً آنقدر فراگير ميشود که سر از شبکههای اجتماعي دیگر ازجمله اینستاگرام و
پيامرسانها هم درميآورد .در امریکا تویيتر تبدیل به ابزاری در دست رئيسجمهور برای انتقال
مستقيم پيام خود به ميليونها مخاطبي است که او را در این شبکه مجازی دنبال ميکنند .متن
این پيامها که عموماً با استفاده از نظر مشاوران رسانهای مختلف تنظيم ميشود ،به نحوی است
که ميتواند ذهن مخاطبان را درگير کرده و آن را به سمت و سوی مطلوب تویيتکننده سوق
دهد .بهنحویکه برخي پژوهشگران این رسانهها را ابزاری تحقق «استعمار نو» تلقي کردهاند.
«در استعمار مجازی که از سازوکارهای قدرت نرم استفاده ميشود ،هدف اصلي ،ازبينبردن
استقالل رأی کاربران است و عضویت آنها در جامعه فرهنگي کشورهای مبدأ است .گامي که
باید به آن توجه کرد ،طبيعت قدرت و سلطه است .در کشورهای ناتوان و کمترتوسعهیافته،
ابرقدرتهایي که قصد دارند از طریق جنگ نرم و فضای مجازی آنها را زیر سلطه خود
بگيرند ،با راهاندازی شبکههای اجتماعي افراد جامعه را به عضویت ميپذیرند ،تا دیدگاه و
افکارشان را تحت کنترل دربياورند» (سلطانيفر ،بخشي و فرامرزیاني.)174 :1912 ،
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نخست نظریاتي که نقشي منفي برای رسانه قائل شده و آن را موجب بيعالقگي ،بدبيني و
بياعتمادی سياسي بين شهروندان نسبت به مسئوالن و نظام سياسي ميدانند؛ دسته دوم
نظریاتي که نقش رسانه را مثبت و سازنده دانسته و آن را عامل بسيج سياسي ميدانند.
مهمترین نظریه در گروه نخست نظریه رخوت سياسي است .1اصطالح رخوت رسانهای را
نخستينبار کورت و گالدیس در سال  1131بهکار بردند .مطابق دیدگاه این دو محقق بين
افزایش استفاده از اخبار پخششده ازطریق رسانههای جمعي در امریکا و احساس بيعالقگي
شهروندان به سياست در این کشور ارتباط وجود دارد .این دو پژوهشگر همچنين این دیدگاه
را مطرح نمودند که برنامههای تلویزیوني با تأکيد بيشازحد بر منازعات سياسي و
زیرسؤالبردن فرایند سياستگذاری موجب نوعي بدبيني سياسي عمومي شدهاند .بااینحال،
نظریۀ رخوت رسانهای تنها با اثر ميشل روبينسون در سال  1173در کانون توجهات قرار
گرفت .روبينسون واژۀ «رخوت ویدئویي» را ابداع کرد تا ازطریق آن ارتباط ميان گسترش
استفاده از تلویزیون و افزایش احساس بدبيني ،عدم اعتماد اجتماعي و احساس عدم اثربخشي

شامات

درخصوص تأثير رسانهها بر ذهن مخاطبان ،دو دسته نظریه قابل بررسي است :دسته
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چارچوب نظری

را در شهروندان توضيح دهد (.)Ejaz, 2018: 7
طبق این دیدگاه هر رسانه سعي در تخریب سياستمداراني که با خطمشي فکری آن رسانه
همخوان نيستند ،خواهد داشت و این امر موجب بدبيني سياسي ميشود .درمجموع ،نوع
اخباری که رسانهها پوشش ميدهند نوعي احساس بدبيني ،عدم اعتماد و سوءظن نسبت به
سياست و سياستمداران ایجاد ميکند .ازسویدیگر ،انتشار مداوم اخبار و اطالعات سطحي و
خالصهشده ازسوی رسانهها که ممکن است در مواردی با هم تعارض هم داشته باشند ،موجب
سردرگمي ،خستگي ،بيگانگي و عدم اطمينان در ميان بسياری از شهرونداني که فاقد اطالعات،
درک و انگيزۀ کافي برای فهم اخبار هستند ،خواهد شد (.)Newton, 1999: 577 - 578
«پاتنام» استدالل ميکند که فناوری و رسانههای اجتماعي بيشترین اثرات نابودکننده را بر
اعتماد اعمال ميکنند .همچنانکه اثر تلویزیون به مناطق روستایي و محالت کمدرآمد مناطق
1. Media Malaise Theory
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شهری گسترش یافته است ،شکل جدیدی از سرگرمي ظهور کرد که منجر به کاهش راههای
ارتباطي چهرهبهچهره و بدون واسطه شد .برای برخي از افراد تلویزیون بهگونه افزایشي ميزان
بيشتری از زمان را بهخود اختصاص ميدهد و تقریباً تبدیل به جایگزیني برای کنش متقابل
چهرهبهچهره شده است .درنتيجه ،ميتوان چنين بيان کرد که از نظر «پاتنام» ،تلویزیون به
خصوصيسازی اوقات فراغت کمک کرده و افراد را از شرکت در اجتماعات گوناگون و
فعاليتهای مدني باز ميدارد (ظهيرینيا و دیگران.)11 :1917 ،
در مقابلِ دیدگاه فوق ،نظریۀ بسيج رسانهای 1بر این اعتقاد است که رسانههای جمعي
نهتنها باعث کاهش عالقۀ شهروندان به فعاليتهای سياسي نميشوند ،بلکه برعکس موجب
بسيج سياسي شهروندان نيز ميگردند .برایمثال ،پيپا نوریس بر این اعتقاد است که هرچند
تماشای تلویزیون بهطورکلي موجب بيعالقگي به سياست ميشود ،اما برعکسِ دیدگاه نظریۀ
رخوت رسانهای ،شواهد حاکي از آن است که درمعرض برنامههای سياسي تلویزیون
قرارگرفتن موجب افزایش تمایل افراد برای مشارکت در فعاليتهای سياسي و اجتماعي
ميشود .همچنين کنِت نيوتون در بررسيهای خود به این نتيجه دست یافته است که مطالعۀ
روزنامه و همچنين تماشای اخبار تلویزیون توسط شهروندان بریتانيایي باعث افزایش دانش،
عالقه و درک آنها نسبت به مسائل سياسي افراد شده است (.)Ejaz, 2018: 8
وجه اشتراک هر دو نظریه این است که ميپذیرند شهروندان تحت تأثير رسانهها قرار
گرفته و شناخت و ذهنيت آنها در حوزه مسائل سياسي با گذشت زمان عوض ميشود.
درخصوص اینکه چگونه رسانه این نقش را ایفا ميکند ،سه نظریه گلوله ،اثر محدود و نظریه
کاشت ارائه شده است.
برخي از نظریات همچون نظریه گلوله 2که از آن با عنوان نظریه کمربند انتقال یا سوزن
تزریقي نيز یاد ميشود ،بر این اعتقادند که پيامهای ارتباط جمعي بر همه مخاطباني که
درمعرض آن قرار ميگيرند ،اثرات قوی و کمابيش یکساني برجای ميگذارند (سوربن و
تانکارد .)1911 ،گویي پيامها کلمه به کلمه در ذهن مخاطب ـ یعني محل ذخيره احساسات و
1. Media Mobilization Theory
2. Ball Theory
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اما برخي نظریات دیگر چنين ادعایي را زیرسؤال برده معتقدند رسانهها بهصورت مستقيم
بر ذهن مخاطبان تأثير نميگذارند ،بلکه اثر خود را ازطریق عوامل واسطهای برجای مينهند.
ازسویدیگر عوامل واسطهای رسانه را تبدیل به یک عامل ثانویه و نه یک عامل علّي ميسازند.
این دیدگاه که ازسوی جوزف کالپر 1در اثری تحت عنوان اثرات ارتباط جمعي تشریح شد و
تحت عنوان «اثر محدود رسانهها» از آن یاد ميشود ،اثر محدود رسانه را تابع خواست مخاطب
قرار ميدهد .درمقابل این دو نظریه ،نظریه سومي وجود دارد که به نظریه کاشت معروف شده
است .این نظریه که ازسوی گرینر و دیگران ( )1111طرح شده است این ایده را مطرح ميکند
که رسانهها با نفوذ فراگير ميان خانوادهها مبادرت به کاشت جهانبيني ،نقشها و ارزشهای
رایج در ذهن آنها ميکنند( .باصری و حاجياني .)19 :1911 ،آنچه از مجموعه بحثهای نظری
ميتوان برداشت کرد این است که رسانه ميتواند به شکل مستقيم و غيرمستقيم کارکردهایي
همچون شکلدهي آگاهي عمومي ،ارزشگذاری ،نمادسازی ،متقاعدسازی و بسيج و
انسجامبخشي را ایفا نماید (باقری دولتآبادی )111 :1911 ،و امریکا با درنظرگرفتن

شامات

ایجاد ميکنند (عيوضي.)139 :1911 ،

بررسي تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه جمهوری اسالمي ایران پس از ترور...

نگرشها ـ مينشيند و این احساسات و نگرشها رفتاری را که مطلوب منبع پيام بوده است،

کارکردهای فوق و توسل به دو رسانه مجازی (تویيتر) و نيز رسانه تصویری (مصاحبه
تلویزیوني) به شکل تلفيقي از هر دو ابزار در جنگ رواني عليه ایران استفاده نموده است.

1. J. Klapper
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شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

تاکتیکهای جنگ روانی

مهمترین تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه ایران به قرار ذیل است:
دشمنسازی

1

اولين مرحله در جنگ رواني عليه مخالفين این است که تصویری خصومتآميز از آنان
خلق شود .بهنحویکه ناظران و مخاطبان به این نتيجه برسند که جنگيدن با آن یک امر واجب
و ضروری است .به گفته روفن «هميشه داشتن یک دشمن فرضي ميتواند اقدامات طرف
مقابل را مُحق و معتبر جلوه دهد و زمينه را برای هر نوع اقدامي فراهم آورد .استفاده از این
شيوه خود ميتواند برای متحدکردن افراد داخل یک کشور نيز مفيد واقع شود» (روفن.)1971 ،
درواقع ،در تاکتيک دشمنسازی «ابتدا ما دشمن را بهوجود ميآوریم حتي قبل از اینکه به
فکر اسلحه برای جنگيدن باشيم .ابتدا به کشتن آنها فکر ميکنيم ،سپس اسلحه یا موشکهای
بالستيک را ميسازیم تا بتوانيم به واقع آنها را ازبين ببریم» (برادن و شلي.)192 :1919 ،
این مرحلهای بود که از مدتها قبل از ترور سردار شهيد سليماني امریکا به آن توسل
جست .واشنگتن با خلق واژههایي همچون «بيثباتسازی خاورميانه»« ،اقدامات مخرب» و
1. To Make a supposed Enemy
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فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفت .در فاز سوم به اقدام نظامي توسل جسته شد و باالترین
مقام نظامي ایران که نقش پيشبرنده سياستهای ایران در بعد منطقهای را برعهده داشت ترور
شد .نحوه چينش جملههای دونالد ترامپ 1در نشست خبری او در فلوریدا بهخوبي این
تاکتيک را مشخص ميسازد« :تصميم دیروز ما [ترور سردار شهيد سليماني] نه با هدف آغاز
جنگ ،بلکه با هدف جلوگيری از وقوع جنگ اتخاذ شد .با وجود خشونتهای ایران در منطقه
ازجمله اقداماتش ازطریق گروههای نيابتي برای بيثباتکردن کشورهای همسایه» (

Chalfant,

.)2020
برچسبزدن

در شيوه برچسبزني تالش ميشود تا واژههای مختلف به صفات مثبت و منفي تبدیل
شده و به افراد و نهادهای مختلف نسبت داده شود .گاهي هدف از این عملکرد آن است که
ایده ،فکر و یا گروهي محکوم شوند؛ بيآنکه استداللي در محکوميت آنها آورده شود (مهرداد،
 .)111 :1911صرفنظر از اینکه امریکا برچسبهای مختلفي را عليه سپاه پاسداران ایران بهکار

شامات

پاسداران در فهرست گروههای تروریستي آماده سازد .در مرحله بعد این نهاد نظامي در
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«مداخله در امور حاکميتي کشورهای همسایه» تالش کرد ذهنها را برای قراردادن نام سپاه

بست ،درمورد شخص شهيد قاسم سليماني نيز این تاکتيک پياده شد .درمورد نخست و برای
توجيه عمليات ترور ،ترامپ در تویيتي در  19دی ماه  1911درباره شهيد سردار سليماني
نوشت« :او مسئول مستقيم و غيرمستقيم مرگ ميليونها نفر بود ،ازجمله شمار زیادی از
معترضان که در خود ایران کشته شدند» (.)Trump, 3 Jan 2020
وی بدون توضيح اینکه چگونه سپاه قدس که نقش هدایت و اجرای عملياتهای برون
مرزی ایران را برعهده دارد در اعتراضات داخلي ورود کرده و یا چه شاهد و سندی در دست
است که این ادعا را اثبات نماید ،تالش نمود کشتهشدن برخي شهروندان ایراني در اعتراضات
آبانماه  1119را به سردار شهيد سليماني نسبت دهد! همچنين ترامپ توضيح نميدهد
ميليونها نفری که مستقيم و غيرمستقيم توسط وی کشته شدهاند کي ،کجا ،چگونه و چطور

1. Donald Trump
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کشتهاند؟ درحقيقت ،ترامپ کوشيد تا برچسب «قاتل» را برای سردار شهيد سليماني بهکار برده
و بدینترتيب اقدام خود را مشروعيت بخشد.
اهریمنسازی

در فن اهریمنسازی هریک از طرفين منازعه در عمليات رواني خویش ميکوشند تا
تصویری غيرانساني از حریف ارائه نمایند .به تصور آنها این اقدام هم از مشروعيت دشمن
ميکاهد و هم اعمال خشن و تند خود عليه او را توجيه ميکند (الياسي.)11 :1911 ،
2

واژههایي که ترامپ درباره شهيد قاسم سليماني بهکار برد ،واژه «هيوال»« ،1تروریست» ،
«قصاب» 9و اقدامات وی «جنایات شيطاني» 4بود (.)Kolhatkar, 2020
واژههایي که پيشتر و در دوره بوش پسر برای توجيه حمالت امریکا عليه افغانستان و
عراق و در خطاب به طالبان ،القاعده و صدام استفاده شده بود .درحقيقت ،با این واژگان ترامپ
جهان را به دو طيف «خير و شر» تبدیل کرد و خود را منجي جهان برای رهایي از «شر» معرفي
نمود .او در این باره گفت« :او یک هيوال بود .او دیگر یک هيوال نيست؛ او مرده .او در حال
طراحي حملهای بسيار بزرگ و حملهای بسيار بد برای ما و دیگران بود و ما او را متوقف
کردیم» (.)The Washington Post, 7 Jan 2020
«او تروریست است و توسط رئيسجمهور اوباما بهعنوان تروریست شناخته شد ،اما اوباما
هيچ کاری درباره او نکرد .البته بهجز اینکه به آنها  111ميليارد دالر داد و حتي  1/1ميليون دالر
پول نقد به آنها داد .رئيسجمهور جورج بوش (پسر) هم باید او (سردار شهيد سليماني) را
هدف قرار ميداد .ما فرصت هدف قراردادن او را پيدا کردیم و این کار را کردیم و اکنون
بهخاطر این کار ،خيلي امنتر شدهایم» (.)Brennan, 2020
«او تروریست بود ،اما حاال دموکراتها دارند تالش ميکنند که از او یک انسان خارقالعاده
بسازند ،فقط به این دليل که من کاری را که باید برای  21سال انجام ميشد ،انجام دادم».

( The

.)News week, 2020
1. Monster
2. Terrorist
3. Depraved butcher
4. Soleimani’s evil crimes
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بدینترتيب پيش از اینکه گوینده نياز به توضيح بيشتر داشته باشد ،مجوز و مشروعيت اقدام
خود را ازسوی شنونده دریافت مينماید .در اینجا شنونده نه فرصت این را پيدا ميکند که
دست به تحقيق مستقل درباره شخص موردنظر زده و نه اگر چنين قصدی داشته باشد رسانهها
با بمبارانهای خبری جعلي به وی اجازه ميدهند به اصل ماجرا پيبرد.
ترامپ کوشيد به دروغ به جهانيان این پيام را بدهد که «اکنون جهان امنتر شده است».
حالآنکه سپاه قدس و سردار شهيد سليماني هيچگاه تهدیدی عليه صلح و امنيت جهان نبودند.
وی در سخنراني کوتاه  122کلمهای خود در فردای پس از ترور هشتبار نام سردار شهيد
سليماني را بهکار برد و در هر بار استفاده ،سعي کرد آن را با کلماتي که قدرت امریکا را
بهنمایش ميگذارد و یا چهرهای زشت ازطرف مقابل ترسيم مينماید ،جمله خود را تمام
نماید« .سليماني درحال طراحي حمالت قریبالوقوع و شرورانه به دیپلماتها و نظاميان
امریکایي بود ،ما او را گير انداختيم و به کارش پایان دادیم .سياست امریکا تحت رهبری من
واضح است :به تروریستهایي که صدمه ميزنند یا قصد آسيبرساندن به هر امریکایي را

شامات

سپتامبر ،شارلي ابدو ،مترو لندن و ...است ،به نوعي اقدامات داعش را نيز تداعي ميکند.

بررسي تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه جمهوری اسالمي ایران پس از ترور...

بهکاربردن لفظ تروریست عالوهبر اینکه برای شنوندگان یادآور حوادثي همچون 11

دارند[ ،ميگویم] ما شما را پيدا خواهيم کرد .ما شما را ازبين خواهيم برد ...سليماني باعث
مرگ انسانهای بيگناه برای رضایتخاطر خودش بود .در توطئههای تروریستي از لندن تا
دهلينو دست داشت .امروز ما قربانيان بسياری از جنایتهای سليماني را بهیاد ميآوریم و به
آنها احترام ميگذاریم و ميدانيم که سلطنت ترور او به پایان رسيده است»

( The White House,

.)3 Jan 2020
در این اظهارات سه تاکتيک مختلف جنگ رواني همزمان استفاده شده است :ازیکسو
امریکا از تاکتيک «اسطورهسازی» برای خود در امر مبارزه با تروریسم استفاده مينماید و تالش
ميکند اینگونه وانمود نماید که کاری بزرگ و اساسي انجام داده است .ازسویدیگر با
جمعبستن بين امریکا و سایر شهروندان جهان و استفاده از کلمه «ما» و «افعال جمع» از تاکتيک
«تظاهر به یکپارچگي» استفاده نموده است تا اینگونه وانمود نماید که همه مردم جهان با ما
هستند و از اقدام ما پشتيباني ميکنند (الزار 121 :1911 ،ـ .)123
010
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همچنين با قراردادن تکنيک چينش خبری 1و قراردادن چندین موضوع مختلف تالش
نموده است نتيجه مطلوب خود را به ذهن مخاطب القا نماید (جنيدی.)171 :1911 ،
اشاره به حوادث تروریستي لندن که کار گروه داعش و بمبگذاری در دهلينو که کار
گروههای افراطي مذهبي در هند و در دو زمان و مکان مختلف است و انتساب آن به ایران و
سردار شهيد سليماني؛ اوالً چهره قرباني این ترور را به بدترین شکل ممکن مخدوش و ثانياً
احساسات مخاطب را برای همذاتپنداری با قربانيان حوادث گذشته در سراسر جهان
برميانگيزد.
تفرقهافکنی

تفرقهافکني ،یکي از شناختهترین شيوههای جنگ رواني است که در آن تالش ميشود بين
جامعه مخاطبان با مرزبندی و جناحبندیهایي که در اکثریت موارد کاذب هم ميباشد ،مطالبي
پخش گردد تا ظرفيتها و توان آنها کاهش یابد (شهبازی و شهابي.)114 :1911 ،
بهعنوان مثال ،ترامپ در سخنراني نخست خود در صبح روز انجام عمليات تروریستي در
مصاحبه با اصحاب رسانه اظهار داشت« :او مسئول مستقيم و غيرمستقيم مرگ ميليونها نفر
بود ،ازجمله شمار زیادی از معترضان که در خود ایران کشته شدند ...ایران نميتواند این را
اذعان کند اما او در ایران مورد نفرت بود و از او ميترسيدند .ایرانيان اصالً به اندازهای که
رهبرانشان ميخواهند به جهان نشان بدهند؛ سوگوار نيستند .او باید سالها پيش کشته ميشد»
(.)Trump, 3 Jan 2020
در این جمالت تاکتيک تفرقهافکني بهخوبي خود را در سه مرحله به نمایش ميگذارد:
نخست اینکه به دروغ ادعا ميشود سردار شهيد سليماني در سرکوب اعتراضات مردمي دست
داشته است و «همه مردم از او ميترسيدند» .باتوجهبه اینکه اعتراضات آبانماه  1911به
نگرانيهای مردم درباره عواقب گراني بنزین بازميگشت و ماهيتاً به اقرار خود مسئوالن دولتي
درست و صحيح بوده است ،قراردادن سردار شهيد سليماني در جبهه مقابل مردم ،القای این
دروغ است که او از جنس مردم نيست و بين دغدغههای وی با مردم فاصله است .حالآنکه
کنش و گفتار سردار شهيد سليماني خالف این مطلب را نشان ميدهد و از حضور گسترده
1. Broadcasting the chosen information
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نظریه روانشناسي گشتالت است .به باور پيروان این نظریه ،ذهن آدمي ابهام را برنميتابد.
ازهمينروی هنگام احساس ابهام ،درپي رفع آن برميآید .چه تنش برخاسته از ابهام ،آدمي را به
تکاپو واميدارد و او را تا رفع آن فعال نگه ميدارد (مرادی.)111 :1911 ،
طرح شائبه حضور نيروهای قدس و سردار سليماني در جریان اعتراضات آبانماه ذهن
برخي از شهروندان را ممکن است مخدوش ساخته و از مردميبودن و مقبوليت سپاه بکاهد.
بدینترتيب ،گام دوم تفرقهافکني برداشته شده است .سوم اینکه از تاکتيک «دروغ بزرگ»
استفاده شد و به دروغ ادعا شد سردار شهيد سليماني در ایران فردی محبوب نبوده است تا
جنایت صورتگرفته از سوی امریکا امری عادی و ضروری جلوه داده شود .درادامه این
تاکتيک و برای شکافافکني بين دولت و ملت ایران اظهاراتي صورت ميگيرد که در ظاهر
گویای احترام امریکا به تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران و همراهي امریکا با معترضان است« .من
احترام زیادی برای مردم ایران قائلم .آنها مردمي قابلتوجه ،با ميراث باورنکردني و ظرفيت
نامحدود هستند .ما بهدنبال تغيير رژیم نيستيم .بااینحال ،تجاوز رژیم ایران در منطقه ،ازجمله
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ميشود .در مرحله دوم از تاکتيک «ایجاد ابهام و شائبه» استفاده شد .روش ابهام ،برگرفته از

بررسي تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه جمهوری اسالمي ایران پس از ترور...

مردم در مراسم تشييع شهيد و اظهارنظرهای آنها در اینباره ،دروغبودن این ادعا بهخوبي اثبات

استفاده از جنگجویان نيابتي برای بيثباتکردن همسایگان ،باید پایان یابد و اکنون باید پایان
یابد .آینده متعلق به مردم ایران است ـ کساني که بهدنبال همزیستي و همکاری مسالمتآميز
هستند ـ نه جنگساالران تروریستي که ملت خود را برای تأمين مالي خونریزی در خارج از
کشور غارت ميکنند» (.)The White House, 3 Jan 2020
فرافکنی

درحاليکه امریکا با ترور سردار شهيد سليماني شروعکننده بازی خطرناکي در منطقه شد،
در اظهاراتي فرافکنانه در فردای ترور از صلح در جهان و اینکه امریکا هيچگاه شروعکننده
جنگ نبوده است سخن گفت« :ما دیشب برای متوقفکردن جنگ اقدام کردیم؛ ما برای شروع
جنگ اقدامي نکردیم» (.)The White House, 3 Jan 2020
ترامپ با این جمالت نهتنها کوشيد به اقدام خود مشروعيت داده و از خود دفاع نماید،
بلکه ذهن مخاطبين را از اصل موضوع که حضور امریکا در غرب آسيا و واکنشهای منفي به
011
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آن ازسوی شهروندان این کشورهاست ،دور کرده و به موضوعي بيربط هدایت نماید .وی بار
دیگر در سخنراني خود در ایالت ميامي برای کاهش نگرانيها از اقدام تالفيجویانه ایران و
واکنش متقابل امریکا گفت «ما بهدنبال جنگ نيستيم؛ ما خواستار صلح هستيم»« .امریکا بهدنبال
صلح ،هماهنگي و دوستي با همه ملتهای جهان است» (.)The White House, 3 Jan 2020
حالآنکه مخالفين ترامپ معتقد هستند وی شروعکننده این بازی خطرناک بوده است.
نانسي پلوسي رئيس مجلس نمایندگان امریکا اقدام ترامپ را عامل «خطر تحریک بيشتر
خشونتها» و سناتور تام اودال دستور ترامپ را بهمنزله قراردادن امریکا در «آستانه یک جنگ
غيرقانوني با ایران» خواند .سناتور کریس مورفي نيز از قرارگرفتن امریکا در یک «جنگ بالقوه
بزرگ منطقهای» به دست ترامپ سخن گفت« .جنگي که علت آن معلوم نيست و برای آن از
کنگره هيچ مجوزی اخذ نشده بود» (.)Sheth and Perper, 2020
دروغ بزرگ

1

تاکتيک قدیمي دروغ که هنوز هم رسانهها بهطور فراوان از آن استفاده ميکنند ،عمدتاً برای
مرعوبکردن حریف و یا حتي برای مرعوبکردن افکار عمومي مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدینمعناکه پيامي را که بههيچوجه واقعيت ندارد ،بيان ميکنند .معروفترین استفاده این
تاکتيک ،در زمان هيتلر و توسط گوبلز بوده است« .گوبلز ميگوید :دروغ هرچه بزرگتر باشد،
باور آن برای مردم راحتتر است» (سلطانيفر.)21 :1913 ،
پس از آنکه امریکا دست به ترور سردار شهيد سليماني زد ،در چند مرحله اقدام به استفاده
از تاکتيک دروغ بزرگ کرد .نخست اینکه کوشيد به مخاطبان القا نماید شهروندان ایراني از
شهادت فرمانده نظامي خود ناراحت نيستند .وی در اینباره گفت« :سليماني هم در کشورش
منفور بود و هم ترس ایجاد کرده بود .مردم ایران آنقدر غمگين نيستند که رهبرانشان
ميخواهند به جهان خارج بقبوالنند .او باید سالها پيش از ميان برداشته ميشد» ،دوم اینکه؛
ادعا نمود سردار شهيد سليماني «تروریست شماره یک در هر نقطه از جهان» بوده و امریکا در
یک حمله «بيعيب و نقص» موفق شده او را بکشد (.)The White House, 3 Jan 2020

1. Big Lie Tactic
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جان آدمهای زیادی نجات ميیافت» (.)The White House, 3 Jan 2020
سوم اینکه سردار شهيد سليماني درصدد اقدامي بوده است که امنيت و منافع امریکا را
بهخطر ميانداخته است و وی با پيشدستي در ترور ،مانع تحقق این اقدام شده است .ترامپ در
اینباره اظهار داشت« :رسانههای خبری دروغپرداز و همکاران دموکرات آنها تالش ميکنند تا
مشخص کنند که آیا حمله [احتمالي] آینده توسط سليماني تروریست قریبالوقوع بوده است
یا نه و آیا تيم من با این کار موافق بودهاند .جواب هر دو سؤال بله بسيار قوی است ،اما این
بهدليل گذشته هولناک او واقعاً مهم نيست!» (.)Trump, 13 Jan 2020
چهارم اینکه؛ به دروغ مدعي شد با ترور سردار شهيد سليماني به مردم امریکا و کشورهای
زیادی منفعت بزرگي رسانده است و پنتاگون نيز آن را «اقدام قاطع دفاعي »1خواند (

Toosi,

.)Lippman and Morgan, 2020
حالآنکه این ترور جز کمک به تحقق اهداف امریکا در منطقه و دالیل شخصي ترامپ
هيچ منفعت جهاني نداشت و حتي ازنظر  12درصد امریکایيها باعث شده تا احساس امنيت

شامات

کاری که امریکا دیروز انجام داده بود ،باید مدتها قبل انجام ميشد[ .در صورت انجام این کار]

بررسي تاکتيکهای جنگ رواني امریکا عليه جمهوری اسالمي ایران پس از ترور...

«سليماني در  21سال گذشته مرتکب اعمال ترور و بيثباتي در غرب آسيا شده است.

کمتری نمایند.)ABC News, 12 Jan 2020( .
از دید برخي تحليلگران سياسي «مجموعهای از توجيهات شرمآور و متناقض» برای انجام
آن ارائه و باعث شد تا دو کشور در  11سال گذشته به یک رویارویي خشونتآميز نزدیک
شوند (.)kolhatkar, 2020
اغراق و بزرگنمایی

مقصود از اغراق و بزرگنمایي اظهار دروغين توان نظامي ،اقتصادی ،سياسي و فرهنگي
یک کشور درمقابل خطر احتمالي بهمنظور بازداشتن طرف مقابل از هرگونه اقدام خطرساز
است .در این تاکتيک دولتها ،افراد ،گروهها مدعي توانمندیهایي ميشوند که درعمل ممکن
است وجود نداشته باشد و یا به اندازهای که اظهار نمودهاند ،کارایي و اثربخشي ندارد .پس از

1. Decisive Defensive Action
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ترور سردار شهيد سليماني یکي از احتماالت بسياری که مطرح ميشد ،این بود که ایران پاسخ
اقدام نظامي امریکا را خواهد داد .درمقابل ترامپ ميکوشيد نشان دهد توان نظامي امریکا به
حدی است که جلوی اقدام تالفيجویانه جمهوری اسالمي ایران را خواهد گرفت و اساساً
ایرانيها دارای چنين شهامت و شجاعتي نيستند .وی در تویيتي در اینباره نوشت« :امریکا
اخيراً دو تریليون دالر خرج تجهيزات نظامي کرده است .ما بزرگترین ارتش و با اختالف،
بهترین در جهان هستيم .اگر ایران به یک پایگاه امریکایي حمله کند یا به یک (شهروند)
امریکایي ضربه زند ،ما بدون تأمل برخي از این تجهيزات زیبا و جدید را به سمت آنها ارسال
ميکنيم» (.)Trump, 5 Jan 2020
«ما بهترین سرویس اطالعاتي را در جهان داریم و اگر یک امریکایي در هر نقطهای از
جهان مورد تهدید قرار گيرد ،ما از قبل اهداف خود را [برای حمله] مشخص کردهایم و من
آمادهام که هر اقدامي الزم باشد ،انجام دهم» (.)The white House, 3 Jan 2020
«اگر ایران اهداف امریکا را هدف قرار دهد این کشور با هدفقراردادن  12هدف ازجمله
اهداف فرهنگي واکنش نشان خواهد داد »(.)Trump, 4 Jan 2020
همه این اظهارات درحالي انجام شد که ایران دو پایگاه نظامي امریکا را در عراق
موشکباران نمود و امریکا هيچ واکنشي نشان نداد.
کوچکنمایی

تاکتيک کوچکنمایي که نقطه مقابل اغراق و بزرگنمایي است ،ازجمله فنوني است که
هنگام بروز تهدید از سوی رقبا و مخالفين برای کوچکنشاندادن توان آنها و بزرگنشاندادن
امکانات و قدرت خود بهکار بسته ميشود .از این شيوه ،زماني استفاده ميشود که کارکنان
عمليات رواني نتوانند تبليغات دشمن را رد ،بياعتبار و یا در برابر آن سکوت کنند و یا
زمانيکه کارکنان عمليات رواني بخواهند اعتبار خود را حفظ کنند (کریمينيا.)27 :1914 ،
در این فن ،تبليغات دشمن بدون هيچگونه تأکيد بر محتوای آن ،تأیيد ميشود .نمونه عيني
این تاکتيک را در اظهارات ترامپ درخصوص عمليات تالفيجویانه ایران در مقابل ترور
سردار شهيد سليماني ميتوان مشاهده نمود .اشاره رئيسجمهور امریکا به دو تریليون دالر
تجهيزات نظامي امریکا مقایسه آن با بودجه نظامي ایران بود که رقمي بسيار کمتر از بودجه
011

چيز خوب است .موشکهای شليکشده ازسوی ایران به دو پایگاه نظامي در عراق اصابت
کرده است .ارزیابي از زخميها و خسارتها اکنون داشتم .تا االن همه چيز خوب بوده است.
ما قدرتمندترین و مجهزترین نيروی نظامي را در هر نقطه از جهان داریم» (

Trump, 8 Jan

.)2020
تحقیر و ضعیفسازی

در تاکتيک تحقير و ضعيفسازی تالش ميشود تا از یکسو روحيه نيروهای خودی
تقویت و ازسویدیگر روحيه حریف خراب شود .این کار ازطریق مجموعهای از شيوههای
روانشناختي انجام ميشود .برایمثال ،ترامپ در اولين واکنش به ترور سردار شهيد سليماني
تصویری از پرچم امریکا را در صفحه تویيتر خود بهنمایش گذاشت (.)Trump, 3 Jan 2020
تصویری که بيانگر غرور و سربلندی ملت امریکا باشد .در سلسله تویيتهای بعدی که انجام
داد ،کوشيد تا ایرانيها را تحقير سازد که اگرچه مذاکرهکنندگان خوبي هستند ،اما در ميدان
جنگ بهویژه در مقابل امریکا کارآمدی ندارند« .ایران در هيچ جنگي پيروز نشده است ،اما در

شامات

اشاره به زخمي و کشتهنشدن هيچ سرباز امریکایي آن را کوچک و بيارزش جلوه دهد« .همه
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دفاعي امریکاست .همچنين امریکا پس از انجام عمليات نظامي ایران عليه امریکا کوشيد با

هيچ مذاکرهای هم بازنده نبوده است» (.)Trump, 3 Jan 2020
مقصود وی از این عبارت که پيشتر نيز آن را در تویيتر نشر داده بود این بود که ایرانيها
هيچکاری نميتوانند بهلحاظ نظامي انجام دهند و نهایتاً باید برای مذاکره به سراغ کاخ سفيد
بيایند! وی در تویيت بعدی خود ایران را تهدید کرد« :اگر آنها به ما حمله کنند ما آنها را به
عقب خواهيم راند .اگر آنها دوباره حمله کنند ،که من اکيداً به آنها توصيه ميکنم چنين کاری
نکنند ،ما به آنها سختتر از آنچه که قبالً ضربه زده شده بود ضربه خواهيم زد!»

( Trump, 5

 .)Jan 2020در همين رابطه مایک پمپئو وزیر امورخارجه امریکا نيز هشدار داد که «به هرگونه
حمله آتي به آمریکایيها یا متحدین امریکا با تصميمي قاطع پاسخ داده خواهد شد» (

Calia,

 .)2020با همه تحقيرها و نيز تهدیدهایي که صورت گرفت ،ایران دست به انتقام زد و امریکا
نتوانست هيچ واکنشي نشان دهد .بهگونهایکه رهبر انقالب ضربه متقابل سپاه پاسداران ایران و
درهمکوبيدن موشکي پایگاه امریکایيها را موجب لگدمالشدن ابهت و آبروی دولت امریکا
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دانستند و حتي متذکر شدند که تنيبه اصلي آنها اخراجشان از منطقه است (امام خامنهای،
.)1911/11/27
انتشار اطالعات بهصورت قطرهچکانی

هنگاميکه افراد جامعه آمادگي و زمينه مساعد برای پذیرش پيامي را ندارند ،کارشناسان
عمليات رواني بهخوبي ميدانند که در این شرایط ،هرگز نميتوانند موضوع و پيامي را به
یکباره به مخاطبان انتقال دهند .برایناساس ،دادهها ،اطالعات و دانش بهجای آنکه در سندی
واحد نوشته شود ،دستهبندی شده و در زمانهای گوناگون و به مقدار بسيار کم ارائه ميشود تا
هم مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پيدا کرده و هم نسبت به آن اعتياد پيدا کند و منتظر
پخش اخبار از مجرای موردنظر شود .در این شيوه ،الگوی رخدادها تجزیه ميشود و از دید
گيرنده مخفي ميماند (جنيدی.)211 :1911 ،
الگوی اطالعرساني امریکا درخصوص موشکباران پایگاه عيناالسد در  1ژانویه 2121
شيوه اطالعرساني قطرهچکاني بود .درابتدا ترامپ اعالم کرد «هيچ امریکایي در حمالت شب
گذشته ایران آسيب ندیده است ،ما تلفاتي نداشتيم» .چند روز بعد سخنگوی وزارت دفاع
امریکا ،جاناتان هافمن اعالم کرد  1سرباز امریکا دچار آسيب مغزی شدهاند (

Hoffman, 24

 1 .)Jan 2020روز بعد اعالم شد  11نفر در اثر موج انفجارها دچار آسيب مغزی احتمالي
شدهاند که به مراکز درماني آلمان و کویت منتقل شدهاند .پس از آن دونالد ترامپ در یک
کنفرانس خبری در داووس در سوئيس گفت« :من شنيدهام که آنها سردرد و چند چيز دیگر
دارند ،اما من ميگویم و ميتوانم گزارش دهم که چيز خيلي جدی نيست .من آنها را نسبت به
سایر آسيبهایي که [در دیگر سربازان] دیدهام ،صدمات بسيار جدی نميدانم .من افرادی را
دیدهام که پا و بازو ندارند» ( .)The Middle East Monitor, 23 Jan 2020این رقم در مرتبه بعد
به  94مورد ( )Welna, 24 Jan 2020و بعد به  34مورد افزایش پيدا کرد .آخرین بيانيهای که
پنتاگون منتشر کرد حاکي از این بود که پزشکان برای  111نفر از نظاميان امریکایي،
آسيبدیدگي مغزی خفيف گزارش کردهاند .البته همين گزارش اذعان ميکرد «انتظار ميرود
تعداد آنها در هفتههای بعد از حمله افزایش یابد ،زیرا برخي از عالئم برای آشکارشدن نياز به
گذر زمان دارد و حتي سربازان ممکن است بهتدریج اظهار درد و بيماری کنند» (
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Ali and

 )Page, 25 Jan 2020و برخي منابع دیگر ادعا کردند که «در این حمله  149نظامي کشته و 191
نفر زخمي شدهاند» (.)Shakdam, 2020
برخي تحليلگران سياسي خارجي گمانهزني کردهاند که امریکا در یک بازه زماني
طوالنيتر و با رویکردی اطمينانبخشتر بهصورت قطرهچکاني اطالعات بيشتری را منتشر
خواهند کرد؛ چراکه انتشار اخبار تلفات بهصورت یکجا ميتواند عالوهبر اینکه جایگاه و
موقعيت امریکا در منطقه و جهان را بهخطر اندازد ،برای آینده سياسي ترامپ نيز خطرناک
باشد و او را به سرنوشت کارتر دچار کند (.)Ahmed, 2020
تجزیهوتحلیل

برخالف آنچه که درظاهر ممکن است بهنظر رسد ،جنگ رواني صرفاً مربوط به زمان
جنگ و یا قبل و بعد از آن نيست بلکه شيوهای برای مقابله با دشمنان در همه زمانها و
مکانهاست .پيگيری این نوع جنگ بهواسطه ظهور فناوریهای جدید اطالعاتي و ارتباطي

شامات

حداقل کشتههای امریکایي را  71و تعداد زخميها را حدود  211نفر اعالم کردند

( Iran Front
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2020

 .)Stewart,این شيوه اطالعرساني درحالي درپيش گرفته شد که برخي منابع ایراني

امروزه پيچيدهتر و درعينحال آسانتر شده است .پيچيده از این نظر که فهم تاکتيکها و
تکنيکهای بهکارگرفتهشده در آن برای بسياری از شهروندان عادی امکانپذیر نيست و آسان از
این نظر که تقریباً ميتوان گفت دولتها در قرن بيستویکم انحصار خود بر رسانه را
تاحدزیادی ازدست دادهاند و حاکميت آنها فرسایش یافته است .دراینميان ،آن دسته از
دولتهایي که فناوریهای جدید (اینترنت پرسرعت

4G

و  ،5Gدسترسي به تلویزیونهای

اینترنتي و )...و ملحقات آن (ازجمله گوشيهای تلفن همراه هوشمند با دسترسي به انواع
اپليکيشنها) را برای شهروندان خود فراهم نموده ،اما قوانين فعاليت در فضای مجازی را
تنظيم و بهروزرساني نکرده و یا درصورت داشتن قوانين مناسب ،نظارت و کنترلي بر این فضا
ندارند ،بيشتر در معرض آسيبهای فرهنگي ،اجتماعي و سياسي قرارخواهند گرفت .وجود
این خألها در ایران باعث شده تا امریکا بهخوبي از این فضا در جنگ رواني عليه ایران استفاده
نماید .نکته قابل تأمل این است که درحاليکه جمهوری اسالمي ایران مشمول همه نوع تحریم
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شده است ،اما در بحث اطالعرساني و ارتباطات ابزارهای این امر (ازجمله انواع گوشيهای
تلفن همراه و اپليکيشنها) بهآساني دراختيار ایرانيان قرار ميگيرد و حتي بسياری از خدماتي
که در خارج از ایران برای شهروندان دیگر کشورها مستلزم پرداخت هزینه است ،برای ایرانيان
رایگان است .توجه به دو نکته فوق بهخوبي نشان ميدهد که دشمنان جمهوری اسالمي ایران
چگونه به جنگ رواني عليه ایران و سودمندبودن آن دل بسته و روی آن سرمایهگذاری
کردهاند .مرور حوادث دیماه  ،1913آبانماه  1911و نيز ترور سردار شهيد قاسم سليماني در
دیماه  1911نشان ميدهد که در هر سه رویداد از جنگ رواني قبل ،حين و پس از حوادث
استفاده شده است .در وضع مطلوب قرارنداشتن آگاهي سياسي شهروندان (باقری دولتآبادی،
 ،)1911ضعف در فرهنگ سياسي جامعه (سریعالقلم ،)1911 ،فشار مشکالت اقتصادی ناشي
از تحریمها بر جامعه ،خأل قوانين و نبود نظارت کافي بر فضای مجازی ،کوتاهي در توليد
محتوا به زبانهای مختلف و نشر آن در فضای مجازی ،اطالعرسانيهای ضعيف و ناقص
درخصوص تصميمگيریهای دولتي و ...ازجمله عواملي است که دشمن را در استفاده از این
جنگ حریص ساخته است .کمااینکه در نمونه بررسيشده در این پژوهش نشان داده شد که
چگونه امریکا ميکوشد جای متهم و شاکي را عوض نموده و حتي خود را در مقام قاضي
جهان نشانده و از عمل قبيح خود دفاع نماید .بنابراین ،باالبردن سطح سواد رسانهای شهروندان
و آگاهساختن آنها به اهداف ،برنامهها و روشهای جنگ رواني ازجمله ضرورتهای پيش
روی جامعه ایران است.
نتیجهگیری

یافتههای پژوهش نشان ميدهد که امریکا صرفاً به ترور سردار شهيد قاسم سليماني اکتفا
نکرده و پس از انجام این ترور ،مجموعهای از تاکتيکها را برای اعمال جنگ رواني بهکار
گرفته است .مهمترین این تاکتيکها عبارتند از :دشمنسازی ،برچسبزني ،اهریمنسازی،
تفرقهافکني ،فرافکني ،دروغ بزرگ ،بزرگنمایي ،کوچکنمایي ،تحقير و تضعيفسازی ،انتشار
اطالعات بهصورت قطرهچکاني ،چينش خبری ،اسطورهسازی و تظاهر به یکپارچگي .در همه
این تاکتيکها با استفاده از سه نظریه تأثير گلولهای ،نظریه کاشت و نظریه تأثير محدود تالش
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نظریه رخوت سياسي توضيح داده شد ،امریکا با بهکارگيری هر دو دسته رسانه تصویری و
مجازی (بهویژه تویيتر) تالش کرده است راه و هدفي را که سردار شهيد قاسم سليماني در آن
قدم برداشته است ،زیرسؤال برده و از اقدامات وی و مجموعه تحت امر او بهعنوان «اقدامات
تروریستي» نام ببرد .با این تاکتيک عالوهبر مشروعيتبخشي به اقدام قبلي خود در قراردادن نام
سپاه پاسداران در فهرست تحریمها به بهانه واهي اقدام خرابکارانه و تروریسي،
سياستگذاریهای منطقهای ایران نيز زیر سؤال برده شده است .بدینترتيب آنچه را که «ميشل
روبينسون» ،نظریهپرداز نظریه رخوت سياسي ،ایجاد حس بدبيني یا بياعتمادی سياسي
ميخواند ،از راه رخوت سياسي دنبال شده است .اینکه این سياست تاچهحد مؤثر بوده است،
نياز به پژوهش مستقل دیگری دارد؛ اما یک نکته روشن و واضح است و آن اینکه دقيقا
درراستای آنچه نيوتن دیگر طرفدار نظریه رخوت سياسي اشاره کرده است ،رسانه غربي در
خدمت تخریب چهره نظاميان و سياستمداراني که با خطمشي فکری آن رسانه همخوان
نيستند ،ایفای نقش کرده است .تداوم این تاکتيکها و انفعال جامعه رسانهای در برابر آن

شامات

شخصيت سردار شهيد قاسم سليماني تحت تأثير قرار داده شود .درواقع ،همانگونه که در
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شده است تا بهصورت مستقيم و غيرمستقيم برداشتها و ذهنيتهای مخاطب درخصوص

ميتواند سایر هدفهایي که نظریه رخوت سياسي بر آن تأکيد دارد؛ یعني بدبيني سياسي
عمومي ،عدم اعتماد اجتماعي ،سوءظن نسبت به سياست و سياستمداران را در جامعه دامن
زند .لذا انتظار ميرود درجهت خنثيسازی اینگونه تبليغات منفي بهویژه عليه سردار شهيد
قاسم سليماني ،توليد محتوای رسانهای به زبانهای مختلف و زنده دنيا صورت گرفته و
ازطریق رسانههای مجازی که قابليت نشر بيشتری دارند ،نشر داده شود .همچنين آگاهسازی
مخاطبان داخلي و جهاني نسبت به تاکتيکهای دشمن در عمليات رواني (ازطریق توليد
برنامههای تلویزیوني و یا مجازی کوتاه) ميتواند این حربه را از دست آنها خارج و خنثي
سازد.
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