
داکتر رحیم رامشگر
جنگ روانی چیست ؟

جنگ روانی (  Psychological Warfare ) عبارت از مجموعه اقدامات روانی است برای تسلط بر افکار ، اذهان و عقاید جانب 
مقابل . لهذا جنگ روانی در حقیقت نبردی است که با استفاده از روش های روانی به پیش برده می شود . این نبرد در واقع جنگ 

علیه عقل دشمن است و نه به منظور در بند کشیدن بدن او.
این جنگ در روزگار ما با روش های زیاد ، متفاوت ، مختلف  و متناسب با شرایط روز در حال گسترش میباشد. امروزه  از بیش 

از (۲۰۰ ) نوع تاکتیک آن بیشتر استفاده میگردد که ما درین نوشته ازبعضی تاکتیک های شناخته شده جنگ روانی صرفاُ با 
بردن نام بسنده میکنیم :

(  Distortion  )    ۱. تاکتیک تحریف 

(To release a  part  of  truth)  ۲. پاره گوئی حقیقت

(  To Test For Confirm  ) ۳. محک زدن

( Pretension instead of Truth  )  ۴. ادعا به جای واقعیت

( To make A supposed Enemy  ) ۵.  ساخنت یک یا چند دشمن فرضی 

( Censorship ) ۶ . سانسور

( Overstatement  ) ۷ . اغراق

( Schismatism   )  ۸ . تفرقه

( Rumour  )  ۹ . شایعه

( Spinning the Message )  ۱۰ . تاکتیک ماساژ پیام

( Generality Tactic  )   ۱۱ . تاکتیک کلی بافی

( Timing  Tactic )   ۱۲ . تاکتیک زمان بندی

( Omission Tactic )   ۱۳. تاکتیک حذف

( Dribble Tactic )  ۱۴ . تاکتیک قطره چکانی

( Big - Lie Tactic )  ۱۵ . تاکتیک دروغ بزرگ

( To tangle a canard )  ۱۶ . پیچیده کردن  برای عدم کشف حقیقت

( To play on the Emotions of the Audience )  ۱۷ . استفاده از عاطفه  گیرندگان پیام
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عوامل  جنگ روانی :

الف : عوامل ذهنی : شامل فاکتور های ذیل است :



۱ . شناخت ذهنی افراد مخاطب
۲ . انگیزه های فردی
۳ . گرایش های روانی

ب  : عوامل محیطی : شامل فاکتور های ذیل است : 
۱ . تفاوت های بینشی - عقیدتی
۲ . تفاوت های قومی و نژادی

۳ . تفاوت های طبقاتی ( ثروتی )

 این درجه بندی ها بر اساس راهبرد های مناسب  برای در دست گرفنت تدابیر اداره ُ جنگ روانی در موقع لزوم می باشد.
عوامل ذهنی بیشتر به نوع تاثیراتی که جنگ های روانی  بر ذهن فردیت هر مخاطب می گذارند نظر داشته  می کوشد تا میتواند 

این تاثیرات بهتر و بیشتر کند.
عوامل محیطی  بر اصول حکم فرما بر جامعه ناظر است و سعی میکند از نقاط کوری که در دیدگاه ها وجود دارد ، برای بهره 

برداری خود استفاده کند. درین ارتباط میتوان گفت که یکی از اصول بهره برداری جنگ روانی ، جهل مخاطب است . زیرامخاطب 
جاهل هیچ گاه بدنبال یافنت حقیقت نمی رود ویا اگر به حقیقت هم بر حسب تصادف برخورد کند ، آنچه را که از قبل در ذهنش 

فرو کرده اند ، قبول می نماید  زحمت جستجوی حقیقت بیرونی و ملموس را بخود نمیدهد.


