
 های مدیریت و فرماندهی نظامیدو فصلنامه پژوهش

 نزسا دانشگاه اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 11- 79(: صص 1055 ستانزمو  پائيز، )05 ، شمارهانزدهمشسال 

 یابانیدر اغتشاشات خ یروان اتینقش عمل

 اتیب حسین
 السالمهيعل نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر یعلم أتيعضو ه

 1جواد شاهسنایی
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  چکیده

در عصر حاضر  یاسيس افهدا به نسيدر ایبر رفشا لعماا یهاهشيواز  یكی ،نیروا تعمليا

 نیروا تعمليا یها وهيابعاد و ش به توجه ممستلز نه،يزم ینمؤثر در ا امقدا گونه هر. ستا

 یبرا یروان اتياز عمل یريگهمواره تالش کرده اند با بهره یاست. طراحان نظام استكبار

. بخش ندیو اقدام نما یهدف، بسترساز ینظام حاکم در کشورها یراندازو ب یسازبحران

نظام حاکم،  یمردم نسبت به کارآمد یاعتماد یب جادیعالوه بر ا ،یبستر نياز چن یاعمده

سطح توقعات جامعه و  شیموجود است. افزا تيمردم نسبت به وضع یتیدامن زدن به نارضا

رود. در  یدشمن در کشور ما به شمار م یاصل یها استيسها، از آوردن آستانه تحمل آن نيپائ

کند که تنها راه حل مشكالت موجود، حضور در  یگونه القاء م نیخصوص دشمن ا نیا

کند  یتالش م ،یروان اتيعمل یراهكارها گریاز د یريگبا بهره نيهاست. همچن ابانيصحنه خ

نموده و با وارد کردن  لیتبدرا به اغتشاشات تند و ساختارشكنانه  یابانياعتراضات خ

 نظام فراهم کند. یبرانداز یرا برا نهيزم ،یو خارج یمخالف و معاند داخل یهاانیجر

                                                           

گروه جنگ  ،دانشگاه اميرالمؤمنين عليه السالم -)ع( نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر مدرس -1

 نوین و بهداشت و درمان
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 یبرانداز کيغتشاش، فتنه، تاکتاعتراض، ا یروان اتيعمل های کلیدی :واژه 

 مقدمه  

جمله  از ده،یپد نیو به تبع آن نحوه کنترل ا یشهر رمجازيو تجمع غ یموضوع ناآرام

با  ژهیو به و یليپس از جنگ تحم یاجتماع یاسيس راتييتغ یاست که در پ یمسائل

م مسئوالن نظا یو ...، برا رازيدر مشهد، ش یشهر یها یمثل ناآرام یبروز حوادث

نظام  یاز سو ییکرد. از آن پس، تالش ها دايپ یصخا تياهم رانیا یاسالم یجمهور

 دهیپد یکشور، به عنوان منابع کنترل اجتماع یو انتظام یتيامن یها ستميس تیتقو یبرا

به  یصورت گرفت و وقوع حوادث مشابه بعد یشهر مجاز ريو تجمع غ یناآرام

 یو ناآرام 1791 ريت 11دانشگاه تهران در  یکوموضوع افزود. بعد از حادثه  نیا تياهم

 از 1711 یجمهور استیبعد از انتخابات ر یها یتهران، ناآرام 1714خرداد  یها

و  یتيامن ستميس یشود که به طور جد یمهم کشور محسوب م یقانون ريجمله تجمع غ

 (.10: 1711 ،یفی)شر ديکشور را به چالش کش یاسيس

 عمجموو شامل  ستا مخاطب عليه جانبه همه گجناز  بخشی ،نیروا تعمليا

و  ملتهاو  ها لتدو رفتاو ر عقاید بر اریتأثيرگذو  ذنفو جهتدر  لتدو یک تمااقدا

 اربزاز ا غير هاییاربزاز ا دهستفاا با که شودیم بمطلو جهتدر  نناآ ترغيبو  تحریک

 م،فادانیز) ستا پذیر نمكاا تبليغاتیو  دیقتصاا ،سياسی یها اربزا بر تأکيد باو  نظامی

1714 :40 .) 

 نیو روا فيزیكی یهااربزاز ا ،شمند به دخواراده  تحميل و غلبه ایبرهمواره  بشر

 وریفنا عرصهدر  که توجهی قابل یپيشرفتها به توجه با وزهمر. استا دهکر دهستفاا

 نافعم به خدمت ایبر مهمو  مدرآکا اریبزا به نیروا تعمليا ه،مدآ دجوو به تتباطاار

در  سياستها بهترین که مفاهيم ینا به توجه با. ستا هشد تبدیل لتهادو مقاصدو 
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 وزیپير ،هنر باالترین کهین و ا ستا ییزر نخو ونبد مينیزسر یا لتدو تسخير ،جنگ

 یروان اتيعمل ،ستا ییزر نخوو  رپيكا ونبد شمند دنکر تسليم بلكه ،نيست دنبردر 

 (.01: 1771)والتز،  ستا دهگشو لمللابين بطروا عرصهدر  جدید یمیراداپا

 

 پژوهشو ضرورت  تیاهم

نظام  یبا تمام توان به دنبال برانداز ،یدشمنان قسم خورده اسالم و انقالب اسالم

از بدو تولد انقالب تا امروز و در  یهستند. استكبار جهان یاسالم رانیا ییو وال یانقالب

 یهاکيها و تكن کيبر انواع تاکت یمتك یراه کارهاو  رياز انواع تداب یريبا بهره گ نده،یآ

روبه  یما را با چالش جد یدر تالش بوده و هست تا نظام اسالم ،یوانجنگ ر یتهاجم

 افتهیدر یفراهم کند. او به خوب یبرانداز تاًیبحران و نها جادیا یرا برا نهيرو سازد و زم

گرفته است. او مطمئن است  و اعتماد مردم شكل یأبر اساس ر ،یاست که نظام اسالم

 ريآن غ یهستند، برانداز یراض ینیحكومت د ازکه تا مردم به نظام اعتماد دارند و 

مردم را نسبت  ،یروان ريکند با استفاده از تداب یممكن است. لذا در مرحله اول تالش م

 آنها را از اوضاع یتیموجبات نارضا گریکند. از طرف د نياعتماد و بدب یبه نظام ب

بروز اعتراضات  یبرا راو .... فراهم و در واقع بستر  یاسيس ،یشتيمع ،یرفاه ،یاقتصاد

را  نهيکردن اعتراضات به اغتشاشات، زم لیبا تبد یو در مراحل بعد دیآماده نما یابانيخ

در  یدافعان انقالب و نظام اسالممُ فهينظام فراهم سازد. وظ یو برانداز یفروپاش یبرا

 حساس و مهم است. اريبس ینيسنگ ۀهجم نيمقابل چن

 :پژوهشاهداف 

 یاعتراض و اغتشاش و بحران ساز جادیدر مراحل ا یروان اتينقش عمل یبررس -الف

 یاجتماع ،یاسيس
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مردم نسبت به نظام  یساز یو ناراض یاعتمادساز یمراحل ب ییو شناسا یبررس -ب

 رانیا یاسالم یجمهور

 جادیا یتوسط دشمن برا یروان اتيعمل یاه کياستفاده از تكن یچگونگ یبررس -ج

 یناآرام

 پژوهش نهیشیپ

که با روش  «یآن بر اغتشاشات شهر ريو تأث یروان اتيعمل»با موضوع  یدر مقاله ا

نظر کارشناسان،  گردید طبقمشخص  انجام شده یو از نوع کاربرد یماشيپ ،یفيتوص

 ،یروان اتيعمل شده ريتدب شيمند و از پروش یريفرماندهان و پرسنل ناجا با بهره گ

 (.1770 ،یريرا مهار کرد )ام زيکنش ها و تجمعات اعتراض آم توانیم

 ییخشونت گرا یابعاد روان شناخت یبررس» عنوانبا  ی( در مقاله ا1711) یفیشر

به  ،یشیمايپ یفيبا روش توص« بر آن یرگذاريتأث یو روش ها مجاز ريتجمع غ تيجمع

افراد در صحنه  ییو کنترل خشونت گرا تیریدر مد یکاربردو  یعلم یارائه راهكارها

 یجمع یرفتارها دهیپد یو بررس یناختروان ش یكردیبا رو یشهر یقانون ريتجمع غ

 پردازد. یم زياعتراض آم

در قرن  یروان اتيعمل»با موضوع  یدر مقاله ا (4510) تی. وای. لیگر نيهمچن

و سپس  یروان اتياز عمل یمبسوط فيو توص فیتعر ،یفيبا روش ک «كمیو  ستيب

را مورد بحث قرار  اتيعمل نیا یها وهيارتباطات در توسعه ش یها کيتكن تياهم

در متحول کردن  نترنتینقش مهم ا انگريتواند بیم ميمفاه نیدهد. درک حاصل از ایم

 یروان اتيعمل یها کياز تاکت یكیکنترل بازتاب، که  ن،يباشد. همچن یروان اتيعمل

بر اساس شناخت به دست آمده،  ت،یشود. در نها یم حیاست، تشر ندهیدر آ

 یها اتيدگرگون کردن عمل یبرا نترنتینحوه استفاده از ا یدر راستاهایی توصيه
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 (.1774نجم،  یشود )به نقل از محمد یارائه م ندهیآ یروان

ت در اغتشاشا یروان اتيکه: نقش عمل ستا ینا مقاله صلیا السؤبا این مقدمه 

 ال،سؤ ینا به پاسخ ایبرکند؟  یم یو دشمن چگونه از آن بهره بردار ستيچ یابانيخ

 تحليل به ،نیروا تعملياای از  زهتا یلگوا ئهو ارا نیروا اتيعمل یخیتار سیربر ضمن

آشوب پرداخته  جادیبه نظام و ا سبتمردم ن یساز یناراض یبرا یبسترساز یهاروش

 شود. یم

 میمفاه فیتعر

بر  یرگذاريشده به منظور تأث ی: عبارت است از اقدامات طراحیوانر اتيعمل

 یطرف( برا یب ،یمخاطب )دشمن، خود شهیاحساسات، روح و روان و فكر و اند

تالش به  دیدشمن باشد، با یروياست اگر مخاطب، ن یهی. بدیاهداف خود نيتأم

 یخود یرويخاطب نکند و اگر م جادیدر او ا یمنف ريتأث یشود تا نوع یطراح یاگونه

و  هيروح اًيو ثان یريدشمن جلوگ یسوء مجموعه تالش ها رياوالً از تأث دیباشد، با

شود در  یطرف باشد، تالش م یب یرويشود. اگر مخاطب ن تیتقو روهاين زهيانگ

 یطرف یشوند و در مرحله دوم حداقل در موضع ب یمرحله اول جذب اهداف خود

م اگر جذب دشمن شدند، همانند دشمن با آنها برخورد سو مرحلهبمانند. در  یخود باق

 (.7: 1770 ات،يشود )ب

از  شدهیو طراح قيعبارت است از استفاده دق یروان اتيعمل یگرید فیتعر در

و رفتار  التیبر افكار، احساسات، تما یرگذاريامكانات به منظور تأث ریو سا غاتيتبل

 ،یقرب و رفيع) یبه اهداف مل یبايدست یبرا طرف،یدوست، دشمن و ب یهاگروه

104:1775.) 

 یمدن یآشفتگ ایتظاهرات  ،ییماياغتشاش: تجمع توده مردم بر اساس هرگونه راهپ
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هم زدن آرامش ه چند نفر به منظور ب ایدو  دیاست. اغتشاش عبارت است از اقدام شد

ا مورد و ب نی. در ایتعهد یاجرا ایمشترک و  یبه مقصود ليبه خاطر ن ،یعموم

)معاونت آموزش ناجا،  ندینما یم ییذایاموانع  یدر فروپاش یسع یاقدامات دسته جمع

شـورش، بلـوا، آشـوب،  ،یمدن ی( اصـطالحات اغتـشاش، نـاآرامی، نافرمان4: 1797

رفتـار جمعـی، رفتـار جمعـی اعتراض آميز، هيجان جمعـی، طغيـان خـشونت آميـز، 

 ستندهـای جمعی، همه واژه های متعدد و متنوعی هجنـبش، رفتـار تـوده ای و طغيان

آنها را  که در ادبيات پدیـدة اغتـشاشات فـراوان بـه چشم می خورند و نویسندگان نيز

با مقاصد مختلف به کار می برند. اصطالح اغتشاش را می توان طبق تعریف فرهنگ 

ا چيزی، در هم ( عبارت از پيدا شدن غل و غش و آلودگی در کسی ی1784لغت عميد )

 .دانـستو بر هم شدن، آشفتگی و شـورش 

 یساز یو ناراض یاعتمادساز یب مراحل

 یساز یو ناراض یاعتماد ساز یب ةیبر دو پا یاول: بستر ساز مرحله

 :یاعتماد ساز یب -1

 (.89-91: 1711،نصرکند مردم: ) یتالش م دشمن

و  یاقتصاد ،یعلم ،یتیریمد یدر حوزه ها ینظام اسالم ینسبت به کارآمد -1-1

 ،یاسالم یو باورها نیبر د یکنند که حكومت متك یاعتماد شوند. القا م یب یشتيمع

و رفاه  شتيفراهم کردن مع یو توان الزم را برا ستيکشور ن یعلم تیریقادر به مد

 ندارد.

و  نيحكومت، بدب یاصل انيو متول نيو صداقت مسئول ینسبت به توانمند -1-4

 ند.اعتماد شویب

نظام  یاسيو س یاجتماع ،یاقتصاد یها و برنامه ها استيس ینسبت به کارآمد -1-7
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 شوند. نيبدب

 یروين تيکشور و استعداد و ظرف یداخل یها یها و توانمند تينسبت به قابل -1-0

 اعتماد شوند. یب یخود

 شوند. نياعتماد و بدب یب ،یو رفتار انقالب دهينسبت به تفكر و عق -1-0

را تدارک  ییویسنار ،یستيونيصه میرژ یها شكدهیاز اند یكی راًيمثال، اخ طور به

 یدو اقدام اساس دیبا ،ینظام اسالم یبرانداز یبرا کندیم شنهاديکه بر اساس آن پ دهید

 یفشار بر محورها»و دوم  «یو رفتار انقالب دهيعق یناکارآمد یالقا»: اول رديانجام گ

طور به مردم القا کرد که  نیا دیبا کندیم هيول توصتحقق مورد ا یراب«. نظام یاصل

است. مردم  یشتيو مع یو رفاه یبروز مشكالت اقتصاد ،یتفكر و رفتار انقالب جهينت

را کنار گذاشته، با رفتار  یانقالب دهيعق دیبا خواهندیمطلوب م شتياگر رفاه و مع

 کند. یرا القا م «شتيو مع یگر یانقالب انهدو گ یالگو»مقابله کنند. در واقع  یانقالب

 از فضا و بستر انواع رسانه ها و انواع ،یگونه القائات روان نیتحقق ا یبرا او

 ها و تكنيک ها استفاده می کند؛ از جمله:کيتاکت

 :1ییبزرگ نما کيتكن -1-1

و ...  یفرهنگ ،یاسيس ،یشتيمع ،یاقتصاد یمشكالت و چالش ها کندیتالش م دشمن

القا کند. به طور مثال ممكن است دشمن با  تيبزرگ تر از واقع اريموجود را بس

کشور  یهاییو پوشاندن و کتمان توانا رانیاز مشكالت اقتصاد ا یبرخ یینمابزرگ

دشمنان وابسته است و اگر دولت و  ةاراد به یوانمود کند که حل مسائل اقتصاد نيچن

 نشوند، مشكالت تداوم خواهد داشت. ميملت تسل

 :1ییکوچک نما کيكنت -1-4

                                                           
 آن در ذهن مخاطب القا کردن. تیمهم تر از واقع ایرا بزرگ تر  ینقطه ضعف ایقدرت و  ایموضوع و  -1



 1055ستان زمو  ئيزاپ، 05ماره انزدهم، شسال شهای مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

11 

 

گوناگون از جمله  یها در حوزه یاريبس یهادستاورد یانقالب اسالم کهیدر حال 

و ... داشته است، دشمن تالش  یاديبن ینانو، هوافضا، سلول ها ،یپزشك ،ینظام ،یعلم

موجود کشور را کوچكتر  یها و دستاوردها شرفتيها، استعدادها، پ یکند توانمند یم

نقطه  یعنیکند؛  ییوارونه نما یحت ایمنكر شود و  یکلبه  این القا کند آ یاز حد واقع

 . دیالقا نما یموجود را منف یمثبت و ارزش

 :4یینما اهيس کيتكن -1-7

و نگران کننده  اهيس اريرا بس یاسيو س یاجتماع ،یموجود اقتصاد تيوضع کندیم یسع

 بكشد. ریتر و وحشتناک تر به تصو اهيرا س ندهیو آ

 :7تيترور شخص کيتكن -1-0

ال برده و ؤس رینظام را ز یديمؤثر و کل یها تيدشمن قصد دارد شخص کيتكن نیا در

توجه به  یخائن، ترسو، خودخواه و ب یاز آنها چهره ا ،یو اتهام زن یبا دروغ پرداز

 .دیمردم و ... القا نما یازهاين

 :0تكرار کيتكن  -1-0

رسانه ها  یرا با استفاده از فضا یده قبلالقائات ذکر ش ،یروان اتيعمل یمجر

کند تا در ذهن مخاطب  یمختلف تكرار م یبه شكل ها ،یمجاز یمخصوصاً فضا

 ها شود. یسازریمنفعل، تصو

                                                                                                                                        

 آن در ذهن مخاطب القا کردن. تیرا کمتر و کوچک تر از واقع یضعف و قدرت نقطه ایموضوع و  -1

کامالً  دین را یا چهره یک فرد یا گروه یا یک نوع تفکر و یا نوعی از حکومت و یا مذهب و وضعیت موجود و -2

 منفی القا کردن.

 القا کردن. یرا مخدوش و منف یدیکل تیچهره شخص ؛ییزدا تیشخص -3

متنوع، به منظور القا به ذهن  یاز فنون و ابزارها یریبه طور مکرر و مستمر، با بهره گ یو موضوع مطلب انیب -4

 مخاطب.
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 : 1بیفر کيتاکت -1-8

. دینما جادیدر فكر و ذهن جامعه نفوذ و انحراف ا کندیم یدشمن سع کيتكن نیا در

و  ليو تحل جادیمخاطب، اختالل ا یتگاه محاسباترهبر معظم انقالب در دس ريبه تعب

و قادر  ميتوان یما نم دةيو غلط به مردم القا کند. مثالً تفكر و عق یمحاسبه انحراف

 کند.  یرا القا م ميوابسته باش دیو با ميستين

 :4ريتحق کيتاکت -1-9

و  ها، داشته ها تيحقارت در مخاطب است. ارزش ها، ظرف یالقا ک،يتاکت نیا هنر

آن القا کردن، تا به  یخره گرفتن و کمتر از ارزش واقعمخاطب را به سُ یاستعدادها

 ستادنیخود ا یپا یامكان استقالل و رو م،يستيکارآمد ن م،يتوان ینماندیشۀ » تدریج

 شكل بگيرد.مخاطب باورِ در  «و ... میندار

 جادیدر ا یبه گونه اکه هر کدام  ،یروان اتيعمل یهاکيها و تكن کيتاکت گریالبته د و

 کند. یم فاینقش ا یاعتمادیب

 :یتینارضا جادیا -4

  یرا در حوزه ها یتیاز نارضا یکند موج یبه طور دائم تالش م یاستكبار نظام

 کند مردم: یکند. او تالش م جادیما ا یمختلف در جامعه اسالم

 شوند. یخود ناراض یو رفاه یشتيمع تينسبت به وضع -1-4

ناراحت و  ن،يمسئول یاسيس ريها و تداب استيکشور، س یاسيبه اوضاع سنسبت  -4-4

 احساس خفقان و فشار کنند. ،یاسيس یها یوجود آزاد باشوند و  یناراض

 استيس ایجهان و  نيکالن نظام، مثل دفاع از مستضعف یها استينسبت به س -7-4

 و نگران باشند. ینظام ناراض یضد استكبار
                                                           

 کردن. جادیو تفکر غلط ا لیگول زدن و به انحراف انداختن، تصور و تحل -1

 بودن. تیاهم یارزش و ب یو ب یحقارت و پست یالقا -2
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 کنند. یتیاحساس نارضا یو اجتماع یفرهنگنسبت به اوضاع  -0-4

ها و  کيها و تكن کياز انواع تاکت زيگونه القائات ن نیتحقق ا یبرا یاستكبار نظام

 کند. یاستفاده م یجنگ روان ريتداب

کارآمد هستند.  زيبخش ن نیدر ا یینما اهيو س ییکوچک نما ،ییبزرگ نما یها کيتكن

توان به  ینقش مؤثر دارد. عالوه بر آن م یتیاحساس نارضا جادیدر ا زيتكرار ن کيتكن

 جادیدر ا یريچشمگ اريبس رياشاره کرد که تأث 1یو اصرار بر نقطه آرمان ديکأت کيتكن

 دارد. یتیاحساس نارضا

و  یو اقتصاد یباال بردن سطح توقعات مردم نسبت به وضع رفاه ک،يتكن نیا هنر

خود احساس  یفعل شتيو مع ییبه دارا مردم نسبت یعنیموجود است؛  یخدمات

و ... خود را ندانند و آستانه تحمل آنها نسبت به  شیکنند و قدر رفاه و آسا یتینارضا

 .دیايب نیيمشكالت و کمبودها پا

مثل  یاقتصاد یها اتيخود، از عمل یتهاجم یروان اتيدشمن به موازات عمل البته

 یروان اتيبرد تا اثر عمل یبهره م تیو هرگونه اعمال محدود یاسيو فشار س میتحر

برسند  یجمع بند نینظام شود و مردم به ا ینيمنجر به انفعال و عقب نش تاًیو نها شتريب

اغتشاش  جادیو ا یابانياعتراضات خ یشكل ده وجود،که تنها راه برون رفت از وضع م

 و فشار بر حكومت است.

 مطالبه جادیمرحله دوم: ا

زدن بحران در  ديکل یمطالبه برا یتر الزم در جامعه، بُروز نوعبه دنبال فراهم شدن بس

                                                           

بل دسترسی نیست و یا در شرایط فعلی دسترسی به آن غیر ممکن و اصرار بر نقطه و وضعیتی که یا به کلی قا -1

یا بسیار مشکل است و یا اینکه نه فقط نقطه آرمانی و مطلوب نیست بلکه کامالً انحرافی و موجب بدبختی و سقوط 

 است.
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 یبه بهانه مطالبه خاص دیبا ،یاعتماد و ناراض یب تيدستور کار دشمن قرار دارد. جمع

 حرکت خود را شروع کند.

 شود: یم ميشكل تقس ایبه دو نوع  مطالبه

 :یقي( مطالبه حقالف

شكسته شدن  ن،یبنز متين شدن قاست، مثل گرا یعموم یچالش اقتصاد کیبروز  

داران، ونيکام کيکمبود الست ایمثل گران شدن  یحباب ارزش سهام، بروز مشكل صنف

از  یجمع ییغذا تيمثل عدم پرداخت مطالبات معلمان، مسموم یبروز مشكل قشر

 . دانشگاه و ..... انیدانشجو

را  نهيزم ،میو تحر یهر چند ممكن است دشمن با فشار اقتصاد یطیشرا نيچن در

 است.  یقيشده حق جادیفراهم کرده باشد، به هر حال مطالبه ا

زند و  یم ديخود را کل اتيگونـه مطالبه، دشمن عمل ـنیمحض بـروز و ظهور ا به

کند. با بزرگ  تیهدا یابانيمطالبه گر را به صحنه اعتراض خ تيجمع کندیتـالش م

 نهياحقاق حق خود، زم یب برامخاط تيجمع 1کیشده و با تحر جادیمشكل ا یینما

و  یشده فعل ـجادیو مشكل ا یقبل یتیضاو نار ینيو بدب یاعتماد یشود. ب یفراهم م

را آغاز کرد. در  یحرکت دیکند که با یهدف را مجاب م تيدشمن، جمع ـکیتحر

به منظور بزرگ  یروان یشده، دشمن از انواع راه کارها جادیمطالبه ا نیاز ا یبانيپشت

 برد. یشكل و چالش به وجود آمده، بهره مم یینما

 ( مطالبه کاذب:ب

 شود. یم جادیمكارانه دشمن ا یسازویو سنار ینوع مطالبه بر اساس صحنه ساز نیا

توسط دشمن است.  بیو فر یو دروغ پرداز یمطالبه، اتهام زن نیا یريشكل گ یمبنا

                                                           

 به حرکت در آوردن و وارد صحنه اعتراض و اغتشاش کردن مخالفین. -1
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 است. یطالبه سازم یسوء استفاده دشمن برا یاصل یها نهيبستر انتخابات، از زم

 زين یتيموقع نيواژه است. در چنديکل نیتر یواژه تقلب در انتخابات، اصلديکل

 است. یقبل یها یتیو نارضا یاعتماد یمخاطب، همان ب تيجمع کیتحر یعامل اصل

از مردم  یرفتن حق مسلم جمع نيبودن تقلب در انتخابات و از ب یقطع یبا القا دشمن

مطالبه  ی، در واقع نوعاوردهيبه دست ن یکاف یأنظرشان رمورد  یدایجامعه که کاند

 است. یامطالبه نياز تحقق چن ینمونۀ مثال زدن 1711. فتنه سال کندیم جادیکاذب را ا

 مطالبه به اعتراض لیسوم: تبد مرحله

برد. او  یبهره را م نیشتريب ک،یو تحر بیفر یها کيمرحله از تاکت نیدر ا دشمن

به هدف، حضور در   دنيتنها راه رس»که  دیمطالبه گر القا نما تيعکند به جم یتالش م

به مطالبه، حق  دنيکند که رس یاست. القا م «یدانيو اقدام به اعتراض م ابانيصحنه خ

با  دیکند. با یاقدامات، مشكل را حل نم گرید ایمسلم شماست و سكوت کردن و 

کند  یتالش م نیالوه بر ابه نظام فشار آورد. ع دان،يدر صحنه م ريحضور چشمگ

از  یبانيو پشت تیبه حضور در صحنه و حما کیتحر زيرا ن یاسيس اناتیها و جرگروه

و نخبگان  ناست، سرا یمذهب ایو  یا لهيو قب یاگر مطالبه، قوم ایمعترض کند.  تيجمع

 کنند. تیاعتراض حما انیکند تا به هر شكل ممكن از جر کیمؤثر را تحر

پشت صحنه  تیریاست. مد نینقش آفر زين ییبزرگ نما کيكنمرحله، ت نیا در

معترض و البته  تيکند تعداد جمع یرسانه ها تالش م یاعتراض، با استفاده از فضا

 بانيالقا کند که همه به صحنه آمده و پشت یو با فضاساز ییرا بزرگ نما یحام اناتیجر

 هستند. نيمعترض

 اعتراض به اغتشاش لیچهارم: تبد مرحله

بهره را برده و  تینها ن،يکند از حضور و وجود معترض یم یمرحله سع نیدر ا شمند
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 ري. به تعبرديصحنه را به دست گ تیریمعاند و مخالف، مد یبا دخالت دادن گروه ها

م با أبه اغتشاش تند، تو لیرا تبد نيکرده و حرکت آرام معترض یموج سوار گر،ید

 کند. یريو درگ بیخشونت و تخر

 یاسيتند ساختارشكنانه و س یبه شعارها لیرا تبد یو قوم یو قشر یصنف یشعارها

 کند. لیتبد یتيبحران امن کیو اعتراض را به  دینما

 ریکارآمد است. به طمع انداختن سا اريبس یتيموقع نيدر چن 1عيتطم کيتاکت

کار کردن  كسرهیحضور در صحنه و به زعم خود  یها برا تيها و قومها و تشكلگروه

 است. یتهاجم کيتاکت نیفره نظام، هنر اسُ جمع کردن و

است. دشمن  4و ارعاب دیتهد کيصحنه، تاکت نیمؤثر در ا یها کيتاکت گرید از

حكومت را مرعوب قدرت و کثرت  یتيامن یروهايو ن نيکند مدافع یتالش م

البته مدافع نظام و  یروهايبا ن انهياغتشاشگران کند و با اعمال خشونت و برخورد وحش

 .دینما جادیوحشت و ترس ا نيآن، در مدافع یاپخش رسانه

که اغتشاشگران بر صحنه  دیکند القا نما یتالش م ب،یفر کياز تاکت یريبا بهره گ

خارج شده  نيرا به دست گرفته اند و کنترل از دست مدافع تیریمسلط شده و مد

 است.

کرده و بر  دیشده را تشد جادیا کند التهاب یآن تالش م ییو بزرگ نما 7یشته سازکُ با

 چهره نظام بكوبد. یینما اهيو س یاعتمادیطبل ب

کشورها،  گرید کیو تحر عيشده و تـطم جادیبحران ا ییساز با بزرگ نما بحران

                                                           

 ن مخاطب.به طمع انداختن و وسوسه کرد -1

 ترساندن، به وحشت انداختن و نگران و مضطرب کردن. -2

مقصر معرفی کردن حکومت حاکم به عنوان قاتل فردی که توسط اغتشاشگران کشته شده و یا صحنه سازی  -3

 فریبکارانه و تشییع جنازه دروغین.
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جلب و به هر نحو ممكن وارد  زيمخالف و معاند را ن یکشورها تیکند حما یتالش م

 است. یمثال زدن ینمونه ا 1791 در فتنه سال هيترک ییصحنه کند. تعرض هوا

در شدت گرفتن بحران و  ندهیدولت آ نهيکاب نييمثل تع گرید نینماد اقدامات

و  نيمخالف یبا همكار ینظام نقش دارد. در مجموع نظام استكبار نيمدافع یسازديناام

 یرا برا نهيرو به رو و زم یتيکند کشور را با بحران امن یتالش م ،یضد انقالب داخل

 فراهم کند. یاندازبر

 نتیجه گیریبحث و 

 یتهاجم یها کيها و تكن کيتاکت ر،يها، تداب استياز س یامقاله به بخش عمده نیدر ا

نظام اشاره شد. به دنبال فراهم شدن بستر الزم در  یبرانداز ییدشمن با هدف نها

دارد. زدن بحران در دستور کار دشمن قرار  ديمطالبه برابر کل یجامعه، بُروز نوع

 نیحرکت خود را شروع کند. ا ید به بهانه مطالبه خاصیبا ،یاعتماد و ناراضیب تيجمع

در  یسع دیو کاذب وجود دارد که در مورد اول با یقيمطالبات در دو بعد حق گونه

نمود و در مورد مطالبات کاذب   رهيو غ یگران ليبرطرف نمودن مشكالت موجود از قب

دشمن را  داتیدموضوع ته تيو شفاف یابات با آشكارسازتقلب در انتخ یمانند القا

 نظام را با استفاده از یديمؤثر و کل یها تينمود. دشمن قصد دارد شخص یخنث

خائن،  ی(، از آنها چهره اريتحق ،یینما کوچک ،یینما از جمله )بزرگ هاییتكنيک

 یريگواند با بهره. اگر دشمن بتدیمردم القا نما یازهايتوجه به ن یترسو، خودخواه و ب

کند و سپس جامعه  جادیمردم و نظام فاصله و شكاف ا نيب ور،موجود کش طیاز شرا

وارد کند،  یابانيشده را به صحنه اعتراض و اغتشاش خ یاعتماد و ناراض یو ب نيبدب

 .شودیمحقق م اش یهدف راهبرد
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س مشاهدات و بر اسا یحاضر که به روش کتابخانه ا قيتوجه به یافته های تحق با

 گردد. یم شنهاديبه دست آمده پ

 ییو شناسا تحليلو  یروان اتيعمل یها کيبا بهره گيری موفقيت آميز از تاکت •

 جادیمردم توسط دشمن نسبت به نظام و ا یساز یناراض یبرا یبسترساز یهاروش

گونه روش ها، می توان آشوب های شهری را کنترل  نیا یسازیخنث نيآشوب و همچن

 .رداختو به مدیریت بحران ناشی از اغتشاشات پکرد 

 نیدر مقابل ا یمناسب ريو تداب هااستيس د،یامر با نينظام و متخصص نيدافعمُ •

در مقابل دشمن  یروان اتيعمل یتهاجم یها کيو از تاکت ندیتهاجم خطرناک اتخاذ نما

 .کنند یالزم، هوشمندانه بهره بردار یتدافع یها کياستفاده و از تاکت

را در حد امكان از  یتیو نارضا یاعتماد یب جادیا یهانهيزم دینظام با نيمسئول •

 دشمن آگاه کنند. ريو تداب هااستيبرده و جامعه را نسبت به اهداف و س نيب

آحاد جامعه مخصوصاً نسل جوان را باال برده و سطح  رتيو بص ليقدرت تحل •

 اتيگونه عمل نیا یهاکيو تكن هاکياکتو ت یروان اتياطالعات مردم را نسبت به عمل
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 کننده اتخاذ کنند. یخنث ريمستمر رصد و تداب

 یريدشمن جلوگ اتياز ادامه هر مرحله عمل ،یاريمسئول با هوش یهادستگاه •

 یط تيبحران را با موفق جادیمراحل ا یبه راحت نیو معاند نيدهند مخالفکرده و اجازه ن

و  ريدشمن، از تداب یروان کيو تكن کيتاکت ،راهكار ،استيکنند و در مقابل هر س

کرده و اجازه ندهند دشمن به هدف  ستفادهمناسب ا یاها و فنون مقابلهروش

 کند. دايدست پ اشیراهبرد
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Abstract 

Psychological operation is one of the techniques of exerting pressure 

to achieve to political goals in the present age. Every effective action 

in this regard requires considerations of dimensions and methods of 

psychological operations. The designers of the arrogant system have 

always tried to exploit psychological operations to overthrow the 

ruling systems in the target countries through preparing and creating 

crisis. A large part of such a context, in addition to creating public 

distrust of the efficiency of the ruling system, is fueling public 

dissatisfaction with the current situation. Increasing the level of 

society's expectations and lowering their tolerance threshold are the 

main policies of the enemy in our country.  In this regard, the enemy 

insinuates that the only solution to the existing problems is to be 

present on the streets. Moreover, by using other strategies of 

psychological operations, it tries to turn the street protests into sharp 

and destructive disturbances; and by entering internal agents and 

internal and external opponents, to prepare the ground for the 

overthrow of the system. 

Keywords: psychological operation, protest, riot, sedition, subversive 

tactics. 
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