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  ٢٠١۶ فبروری ٠٨
  

  روانشناسی توده ھا

  عمليات روانشناسی"تد کروز"

 ويژه در عمليات روانی بر آن است تا در انتخابات رياست جمھوری اياالت متحده برای نخستين بار در تاريخ يک گروه

ًپيروزی اين نامزد انتخاباتی، در صورتی که واقعا به کاخ سفيد . يک نامزد تقلبی اختراع کند و او را به کاخ سفيد ببرد

  .اردراه يابد، گواه بر اين امر خواھد بود که امکان تحريف روند انتخاباتی وجود د

  ٢٠١٦ بروری ف٨/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

| 

Ted Cruzتد کروز 

به . به مصداق اسب تروآ مطرح خواھد بود» حيله ھای جنگی« از نوع  (Psy Ops)» عمليات روانی«در اين نوشته 

ت  ويژۀ عملياقطعات، اياالت متحده برای ارتش و سازمان سيا Edward Lansdaleنرال ادوارد النسدال جسفارش 

 در فيليپين، سپس در ويتنام و به ھمين گونه عليه کوبا و سرانجام اين گروه ھای ويژه به شکلی ءروانی ايجاد کرد، ابتدا

  ).١(دائمی تثبيت شدند

. ًپيچيده تر از تبليغاتی است که معموال برای تغيير شکل دادن به واقعيت به کار می رود) روانشناختی(عمليات روانی 

، متفقين با تبليغاتشان می خواستند مردم را متقاعد سازند ٢٠١١ در کوران جنگ عليه سوريه در سال به عنوان مثال،

در .  که پيش از او از تونس گريخته بودبن علی در حال فرار است، مثل رئيس جمھور بشار اسدکه رئيس جمھور 

در حالی که در آغاز . نين کاری آماده سازندفکر ايجاد رژيم جديدی باشند و خودشان را برای چه نتيجه سوری ھا بايد ب
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جای شبکه ھای تلويزيون ملی، برنامه ھای ساختگی و تقلبی را به نمايش ه ، با عمليات روانی می خواستند ب٢٠١٢

عمومی بگذارند و به گونه ای جلوه دھند که گوئی جمھوری عرب سوريه در حال سقوط است و مردم ھيچ مقاومتی 

  .)٢(نشان نمی دھند 

، دين Blackwater-Academi) آکادمی(به ھمان شکلی که امروز ارتش ھای خصوصی وجود دارد، مثل بالک واتر 

، شرکت ھای خصوصی تخصصی در عمليات روانی نيز وجود دارد که CACI يا سی ای سی آی DynCorpکارپ 

 و (Strategic Communications Laboratories) )ژيکيآزمايشگاه ارتباطات سترات(  بريتانيائی SCLاس سی ال 

ّبه شکل کامال و اکيدا سر.  از اين دست استCambridge Analyticaشعبۀ ديگر آن در اياالت متحده  ً ی به سازمان ً

کمک می کند و از اين پس در تحريف افکار عمومی طی انتخابات کسب » انقالب ھای رنگی«سيا در سازماندھی 

 ھای دفاعی و دستگاهژيک در نمايشگاه بريتانيائی ييشگاه ارتباطات سترات، آزما٢٠٠٥از سال . خبرگی می کند

 شرکت می کند و خدماتش را به Defense Systems & Equipment International (DSEi)تجھيزات بين المللی 

ز آغاز  اSCLژيک يدر مورد سوريه، آزمايشگاه ارتباطات سترات). ٣(آنھائی که بيشتر پول می پردازند می فروشد 

 در لبنان فعال بوده و امکان تحريف گروه ھای مختلف اجتماعی را يک به يک مورد بررسی قرارداده ٢٠١١سال 

  .است

  دعا برای فرانسه توسط تد کروز: لينک يوتوب 

7800oedR_q0/be.youtu://https 

  

  خاباتعمليات روانی و انت

اين موضوع می تواند به شکل يک گزينش ساده . در جوامع مدرن، مقامات سياسی از طريق انتخابات برگزيده می شوند

باشد، بر اساس کيفيت شخصيت، بين نامزدھای انتخابات رياست جمھوری و در عين حال می تواند انتخاب شخصيت 

در تمام موارد، نامزدھا می توانند . اتی پيشنھاد کرده استبرگزيده بر اساس طرح سياسی خاصی باشد که نامزد انتخاب

در نتيجه نه تنھا می توانيم نامزد انتخاباتی را . برای ھدايت اردوی انتخاباتی روی طرفداران و يا کارمندان تکيه کنند

در حالی که رأی . ماختراع کنيم بلکه حتی می توانيم حزب و جريانی که از او پشتيبانی می کند را نيز راه اندازی کني

آزمايشگاه ارتباطات . دھندگان برای ثبت نام در سازمان ھا ترديد می کنند و استخدام کارمندان نيز گران تمام می شوند

. فکر افتاد که فنون رفتاری را برای اختراع حزب سياسی به کار ببندد تا مشتری خود را به قدرت رسانده ژيک بيسترات

ژيک بريتانيائی چھرۀ الگوی طرفدار صادق که به سادگی گول می خورد را يارتباطات ستراتروان شناسان آزمايشگاه 

تھيه کردند، و آن را با جمع داده ھای گروه اجتماعی ھدف گيری شده تالقی دادند، تا نتيجه بگيرند که کدام چھرۀ نوعی 

ر متقاعد ساختن آنھا برای پشتيبانی از می تواند به چشم انداز انتظارات عمومی پاسخ بگويد و مؤثرين پيغام ھا د

  . به وقوع پيوستتد کروز برای نخستين بار، چنين موردی در اياالت متحده در سطح گسترده با  .مشتريشان کدام است

 :لينک يوتوب 

rA39aEee9-R/be.youtu://https 

» ست که به او باور داريماتد آن فردی « ، بازی واژگان به معنای « TrusTed »: باتی تد کروز شعار اردوی انتخا

  .است

  

  تأمين مالی عمليات
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 ١٥ در امور زندگی اجتماعی در اياالت متحده به شکل غير رسمی ه يکی از ده بخشندRobert Mercer رابرت مرسر

 پرداخت کرده است SCL-Cambridge Analyticaژيک يت ستراتمريکائی آزمايشگاه ارتباطاار به شعبۀ الميليون د

 امروز مدير شرکت مرسرمخترع نرم افزار ويژۀ تشخيص صدا، ). ٤( را پشتيبانی کندتد کروزتا اردوی انتخاباتی 

 با تدارک شيوۀ ٢٠٠٦ تا ١٩٨٩بين سال ھای .  مؤثرترين شرکت سھامداری در جھان استRenaissanceرنسانس 

  ).٥( بھره به ارمغان آورد ٣٥%تی برای مشتريانش به طور متوسط فرار ماليا

الت متحده نمی دانند اين ً ھرگز رسما دربارۀ عقايد سياسی خودش چيزی نگفته است و مفسران ايارابرت مرسر

ير حق به عنوان مثال نمی دانيم موضع گيری او در رابطه با مسائل اجتماعی نظ. را در کجا قرار بدھند» خواهجمھوري«

ول تغييرات جوی و ؤحداکثر می دانيم که او فعاليت ھای انسانی را مس. سقط جنين يا ازدواج ھمجنسگرايان کدام است

 John مبارزه می کند و به جان بولتون دونالد ترومف و دوستش ھيلری کلينتناو آشکارا عليه . ئی نمی داندآب و ھوا

Boltonنزديک است .  

 

Source : Bloomberg 

 

Source : The Guardian 

   چگونه بيکن را روی لولۀ تفنگ سرخ کنيمMaking Machine-Gun Bacon with Ted Cruz :لينک يوتوب 
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8x3EaZGaJrd/be.youtu://https 

  

  گردآوری داده ھای شخصی

/ ژيکينظر می رسند، آزمايشگاه ارتباطات ستراته ن به جمع طرفداران ببرای انتخاب شھروندانی که مستعد پيوست

  ).٦(ّکمبريج آناليتيکا به شکل سری داده ھای شخصی ميليون ھا رأی دھنده را جمع آوری کرد 

 فروشگاه غول پيکر انترنتی در اياالت متحده Amazon داده ھای آمازون Aleksandr Kogan الکساندر کاگاندکتر 

ر برای ھر مشتری پرداخت تا پرسشنامه ای از طريق ترک مکانيکی آمازون در الًری کرد، سپس تقريبا يک درا خريدا

کاربر انترنتی با پذيرش معرفی خود از طريق فيسبوک به ترک مکانيکی آمازون اجازه می دھد . اختيارشان قرار گيرد

، Kogan آمازون تالقی ضميمه شده و به شرکت کاگان ًکه به داده ھای شخصی او دسترسی يابد که متعاقبا با داده ھای

ژيک تحويل داده يانتقال يافته و به آزمايشگاه ارتباطات سترات) Global Science Research(مرکز پژوھش علمی 

گرچه دکتر کاگان به گاردين تضمين داده است که تنھا در راستای پژوھش علمی و تنھا روی داده ھای ناشناس . می شود

  ).٧(ژيک است يمی کند، اين داده ھا ھمواره در اختيار آزمايشگاه ارتباطات ستراتکار 

 ميليون رأس دھندۀ اياالت متحده را بی آن که ٤٠ژيک بانک داده ھای بيش از يطی چند ماه، آزمايشگاه ارتباطات سترات

  .بدانند در اختيار داشت

  : لينک يوتوب 

s72-qhiZQld/be.youtu://https 

، ديوان بين المللی دادگستری تصميم گرفت اياالت متحده را برای بازبينی حکم دادگاه در مورد يک ٢٠٠٨درسال 

 دادستان عمومی تد کروزبا اين وجود . مکزيکی مجبور سازد زيرا از مددکار حقوقی کنسولگری برخوردار نبوده است

 شده را به حقوق داخلی ء در مقابل ديوان عالی با اين مادۀ قانونی دفاع کرد که تا وقتی که واشنگتن منشور امضاتگزاس

او پيروز شد، اياالت متحده مفاد . تبديل نکرده است دولت فدرال مجبور نيست از يک مرجع حقوقی خارجی تبعيت کند

  . گذاشته شدء مرگ به اجرااضافه شده به پيمان وين را مخالفت کرد و محکوميت به

  

  تعبير داده ھای شخصی

  :کمبريج آناليتيکا برای تشخيص و ارزيابی ھر فرد بر اساس روش اقيانوس عمل کرد، يعنی 

  )رابطه با ھنر، احساسات، ماجراجوئی، نظريات غير رايج، کنجکاوی و تخيل( » تمايالت « ) ١

جای واکنش ھای آنی، ھدايت به سوی ه رات، سازمان مداری بنظم خودگردان، رعايت اجبا(»  ھوشياری ۀدرج« ) ٢

  )ھدف

  )جوی محرک و ھمراھی ديگران، فعال پيش رو و انرژی، ھيجان ھای مثبت، تمايل برای جست(» برون گرائی « ) ٣

  )جای مظنون بودن و مجادله جو در رابطه با ديگرانه تمايل به ھمدلی و ھمکاری ب(» خوش برخورد « ) ٤

  )مستعد برای ابراز احساسات نامطلوب مثل خشم، اضطراب يا افسردگی، شکنندگی(» وتيکنور«) ٥

ژيک افرادی يبر اين اساس، آزمايشگاه ارتباطات سترات.  پرسش آزمونی طرح شخصيتی ترسيم شد٢٤٠برای ھر فرد با 

 تعلق داشته باشند را شناسائی کرد و را که می توانستند به جمع طرفداران صادق و ساده که به راحتی گول می خورند

می توانيم حدس بزنيم که . دليل و برھان ھائی را برای جذب طرفداران بر اساس شخصيت ھای شناسائی شده تدارک ديد

 ...ولی با اين وجود. بررسی شخصيت ھای ترسيم شده که در بی خبری افراد صورت گرفته خيلی تقريبی بوده است
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 :لينک يوتوب 

8n1vT03lOit/be.youtu://https 

او رسالۀ .  از بنای ياد بود ده فرمانی که در مرکز سياسی ايالت تگزاس بنا شده دفاع کردتد کروزحقوقدان برجسته، 

حه که توسط دومين مادۀ قانون  ايالت را نوشت، به گفتۀ او ممنوعيت سالح کمری از حق حمل اسل٣١قضات عمومی 

او در عين حال از خواندن سوگند تعھد و تابعيت به پرچم . اساسی اياالت متحده تضمين شده است جلوگيری می کند

  . در مدارس دولتی دفاع کرد« One Nation under God »» ملتی تحت حمايت خدا« اياالت  متحده 

  

  تد کروز نامزد رياست جمھوری

او چندين بار .  يک حقوقدان برجسته و سخنران خبره استتد کروزمھوری که بايد به کاخ سفيد برود، نامزد رياست ج

  .است»  ليبرتارين« او پيش از آن که محافظه کار باشد يک . در ديوان عالی ايالت متحده با موفقيت دفاع کرده است

خداوند به مردان ليغ می کرد و مدعی بود که پدر او، رافائل کروز کشيش اوانژليک و يک مھاجر کوبائی بود که تب

او اطمينان می دھد که در آخر زمان، که ديری نخواھد پائيد، خدا . را اعطا خواھد کرد» مريکاا«ايمان حکومت بر

  ).٨(ثروت بدکاران را به عادالن خواھد بخشيد

 بود، کندوليزا رايس در دوران مريکای جنوبی در شورای امنيت ملیا مدير بخش Heidi Cruz تد، ھيدی کروزھمسر 

  ).٩( مأمور مديريت ثروت مشتريان جنوب غربی کشور Goldman Sachs گلدمن ساچسپس معاون رئيس 

 اعتبار اندکی در افکار عمومی داشت و رسانه ھا شخصيت او را ابھام آميز تد کروزدر آغاز اردوی رياست جمھوری، 

کمريج آناليتيکا، به سرعت گروه وسيعی از /ژيکييشگاه ارتباطات ستراتبا اين وجود به يمن آزما. ترسيم می کردند

  . پيروز شدآيوواطرفداران را تشکيل داد و در انتخابات نمايندگی حزب جمھوری خواه در 

 :لينک يوتوب 

4TdOT_vG-vt=v&4=continue_time?watch/com.youtube.www://https 

تسلط بر . ل گرفتن جھانوتحت کنتر« :  کمال مطلوبش را در زندگی چنين تعريف می کرد تد کروز، ١٩٨٨در سال 

  .» و از اين جور چيزھا  جھان، مديريت ھمه چيز، خيلی ثروتمند، قدرتمند

فنون عمليات روانی  گواه بر امکان بر ھم زدن نظم و قانون اردوی ورود احتمالی او به کاخ سفيد با استفاده از 

  .انتخاباتی خواھد بود
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