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  شيری. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢ اپريل ٠٦

  

  تبليغات ويژه و شايعه در جنگ اطالعاتی
  : مترجمۀمقدم

فکيک ناپذير جنگھای مثابه جزء ته اتکاء جنگ روانی به امپرياليسم و ارتجاع جھانی که ب

اصطالح ه اقتصادی، اطالعاتی و تبليغاتی و با تأمين مالی و سازماندھی سازمانھای ب

تجزيه و ويران را غيردولتی، سوسياليسم جھانی را در ھم کوبيده، اتحاد شوروی و يوگسالوی 

 -کردند، در سالھای اشغال نظامی افغانستان و عراق اين جنگ را با لشکرکشی نظامی

 ھای بزرگ در پی ئیاما، در اثر تحمل ضربات سنگين و رسوا. ھمراه ساختنيز وريستی تر

قی بحران قانونمند نظام سرمايه  در شرايط گسترش طولی، عرضی و عمخصوصه آنھا، ب

روش جديد مبتنی . وجود آوردنده راتی در شکل مداخالت خود در کشورھای ديگر بييداری، تغ

دھی، تسليح و آموزش گروھھای متشکل از اوباشان و چاقو کشان، بود بر تأمين مالی، سازمان

اين تجربه را در برکناری ديکتاتورھای دست .  و ھرزه، لومپنھا و قصابان انسانئیزنان ھرجا

ه  خود در مصر، تونس، ساحل عاج و يمن، و جايگزينی آنھا با رژيمھای وابسته تر بۀنشاند

ح تروريستھای القاعده و سلفی ھای ھوادار سعودی ھا در  تسليۀاضافه  را باکار بستند و ليبي

 غرقه کردند و اينک با تکيه بر ش جنون آميز از ھوا و دريا، در خون خودیداخل و بمبارانھا

کار می ه دھا را در کشورھای بسياری بو ضدبشری اخير، ھمين متینتايج کارکرد تکنيکھا

مپرياليسم، ا ۀ آشکار جنايت تازۀونعنوان نمه امروزه حوادث خونين سوريه ب. بندند

 نکاربستبه طور کلی ارتجاع جھانی بر کمتر کسی پوشيده است که با ه صھيونيسم و ب

آ  «ئیطرز تلفظ و صدای استوديو. دھای شايعه سازی و دروغپراکنی ادامه می دھندومت

 گويا در ھمزمان با بلند شدن صدای انفجار و دود در صحنه ھای شبيه سازی شده» آگبار

  .سوريه، گواه قاطع اين مدعاست

نظر می رسد ه  حوادث خونينی که در مقياس جھانی روی می دھد، بۀبنابراينھا و ھم

کوشش و تالش برای شناخت فنون مداخالت امپرياليسم و ارتجاع جھانی و پيش از ھمه 
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نعت از جوی راھھای مما و  روانی و جست-شناخت روشھای شايعه پراکنی، جنگ تبليغاتی

 امروزی نيروھای مترقی صلحدوست و مدافع آزادی و استقالل ۀآنھا، مبرم ترين وظيف

در . حساب می آيده  انسان از چنگال اھريمنی سرمايه داری امپرياليستی بئیکشورھا، رھا

غير اين صورت، اشغال و تخريب کشورھا يکی بعد از ديگری، قتل عام بی امان توده ھای 

 اين کشورھا از ۀای ملی آنھا و به يغما بردن حتی سھم نسلھای آيندمردم، غارت ثروتھ

اين «در ھمه حال، . ثروتھای ملی از سوی قداره بندان بين المللی ھمچنان ادامه خواھد داشت

اين ھم اصل مطلب ترجمه .  ديگريستۀ روايت قصۀو راوی در انديش» قصه سر دراز دارد

  .ئيھا با رنگ سرنگ، از خود منبع ترجمه استشده با اين توضيح که تمامی مشخص نما

***  

» تبليغات ويژه«اصطالح ه مثابه جزء ضروری ھر نوع جنگ و درگيری نظامی، در شکل به ب» جنگ روانی«

  .برای اثرگذاری بر روی نيروھای نظامی و غيرنظامی دشمن واقعی تجلی می يابد

دليل ويژگی پنھان اين جنگ، تا ه ب. سياسی بدل می شود - در اينجا، جنگ روانی به ابزار روانشناسی جنگ نظامی

  .کنون فقط دو طرح جامع در تاريخ آن شناخته شده است

 توسط سازمانی ويژه تحت مديريت يک روانشناس امريکا قرن بيستم در ۶٠در سالھای » کيملوت «ۀپروژ

  . تاکنون ناشناخته تدوين گرديد

 توازن نيروھای سياسی در کشورھای ۀع آوری شده در بار سازماندھی اطالعات جم:»کيملوت«ھدف طرح 

  .تحت حاکميت رژيمھای غيرسرمايه داری» جھان سوم«

 خرابکارانه، يا به بيان یعبارت ديگر، سازماندھی فعاليتھاه ، ب»شيوع خشونت« پيش بينی : طرحۀوظيف

  عليه دولت سالوادور آلنده در شيلیبا اقدام» کيملوت«. ديگر، دفاع از دولتھای طرفدار غرب در مقابل شورشيان

.  از وی روی برتافته، به مطبوعات درز کردامريکاشايعاتی مبنی بر اينکه گويا دولت . فعاليت خود را آغاز کرد

  .و اما، حوادث بعد از آن در شيلی بر کسی پوشيده نيست

ً (رقی عليه شورشيان آسيای جنوب ش تدابير کارآمد ۀمنظور مطالعه ب» اجايل«پروژه   طراحی )، ويتناماساسا

  .گرديد

 کمونيستھای ويتنام شمالی، مکانيسمھای مقاومت و ھمبستگی، پيامدھای ۀ تحليل و بررسی انگيز:ھدف طرح

 درک درست از تأثير - ئيھا در ويتنام و از ميان دستآوردھای عينیامريکاروانی اقدامات مختلف نظامی و سياسی 

  .  دموکراتيک ويتنام بود جمھوریۀمنفی بمبارانھای گسترد

 اساس نظر ه مبنی بر شروع بمبارنھا بامريکانسون، رئيس جمھور ان جتا اين کار، تصميم ليند :مرجع

وليکن ارزيابی آنھا ھم از عکس العمل احتمالی ويتنامی ھا و ھم از افکار ). از کئوپراسيون رند(روانشناسان 

  .ه بود نسبت به بمبارانھا اشتباامريکا ۀعمومی جامع

 تصوير دلخواه از واقعيت را که با نياز مردم تضاد دارد، در خود ۀ، اغلب تالش برای ارائ» آرزو-شايعه«

  .بازتاب می دھد

.  مخالف سياسی در قرن بيستم تبديل گرديدۀ به ابزار فعال تضعيف روحيشايعه، آرزو و آرزوھای زنگ زده،

 مردم در شرايط جنگی، در تاريخ ۀشده با ھدف تضعيف روحي پخش و تبليغ چنين شايعات از پيش طراحی ۀسابق

 عيد ۀجنگ در آستان« پخش کردند که امريکا بارھا و بارھا شايعاتی را از اين دست در عوامل ھيتلری. ثبت است
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 کودتای المان سه ماه در -پس از دو«؛ » تا شش ماه ھم کفايت نمی کندالماننفت «؛ »کريسمس پايان خواھد يافت

ھر بار، . در فرانسه نيز اتفاق افتاد» جنگھای عجيب«موارد مشابه اينھا در سالھای . »ی رخ خواھد دادنظام

عنوان يک قاعده، ه دست نمی آمد، به  مطلوب بۀکه تاريخ مصرف چنين شايعاتی به پايان می رسيد و نتيج زمانی

  .منفی شدت می يافتو فکر برآوردھای افسردگی قابل توجھی بر روحيه عمومی مستولی می شد 

 ١٩٧٣در روزھای کودتای سال که می تواند فراتر از حد مورد نظر برود، » آرزو- شايعه«پيامدھای سياسی

در اين باره شايع می شد که بريگادھای » ئیخبرھا« بالتکليفی در سراسر کشور، در شرايط شديداً . نمود يافت

 برف ھر آن ۀگروھھای داوطلبان مثل گلول«که با پيوستن وفادار به آلنده زير رھبری ژنرال ترقيخواه، پراتس 

اين داستان که بدين صورت از سوی رسانه ھای . ، در حال پيشروی به سوی پايتخت ھستند»بزرگتر می شوند

سفانه، شايعات أمت. ارگانھای مطبوعاتی بدل گرديد مترقی و ئیخارجی گزارش شد، به خوراک فرستنده ھای راديو

در جلو » مصاحبه«، برای )سر می برده در حبس خانگی در سانتياگو ب(کالوس پراتس .  نيامدندصحيح از آب در

تماشاگران، به تلويزيون آورده شد، و اين حادثه، تأثير روانی موقتی عجيبی بر روی نيروھای مقاومت در مقابل 

عاون رئيس جمھور شيلی در کالوس پراتس، فرمانده سابق نيروی زمينی ارتش، وزير دفاع و م(. کودتا گذاشت

ليس ودست په  در شيلی، با انفجار اتومبيل بامريکا ١٩٧٣مبر  سپت١١دولت آلنده، يک سال پس از کودتای خونين 

  ).مترجم. امنيتی شيلی در بوئنس آيرس، پايتخت آرژانتين به قتل رسيد

.  اھميت و بی آزاری ھم نيست چندان کمۀنظر می رسد، يک پديده آنچنان که در نگاه اول ب»  آرزو-شايعه«

تحريک احساسات و سرخورده کردن منظم پس از آن که به سھم خود، قادر است ھم موجب تشديد خشونت شود و 

  .، روند طبيعی عملکرد مجامع اجتماعی را مختل سازدئیھم بی اعتنا

 ۀ می سازد و در ساي ھر گونه حوادث ناگوار را در خود منعکسۀ، معموال پيش بينی زبونان» آرزو-شايعه«

. شايع سازی گسترده عادات نچندان دور يا خرافی از سوی انسانھای بدبين منتظر حوادث تلخ، ممکن می گردد

 دامن زدن به بيم و ھراس در ميان انسانھا يا خلق اميد واھی در امکان ۀاغلب با انگيز»  وحشت-شايعه«پخش 

 اطالعات الزم در علت فقدانه  اگر عمليات ممانعتی باما حتی.  خوفناک صورت می گيردۀممانعت از سوژ

 ۀھا اغلب در دور»  وحشت-شايعه«. فتد، آنوقت، بيم و ھراس ھمه گير قابل تحمل خواھد بودمخاطب اتفاق ني

بروز می )  طبيعی، جنگ، شرايط انقالبی، کودتای نظامی و مثل آنھاۀفاجع(تنشھای اجتماعی يا مناقشات شديد 

پخش شايعات از پيش طراحی شده از اين . ر شکل می دھنديي آنھا از وحشتھای بدبينانه تا آشکار، تغۀيابند و سوژ

  . خرابکاريھای ايدئولوژيک، سياسی و اقتصادی تبديل شده استۀدست، از مدتھا پيش به عنصر مورد عالق

 ۀال از مجموعبدين ترتيب، در مبارزه عليه حاکميت نيروھای ضدسرمايه داری دشمن در عرض دھھا س

کار ه برخی از آنھا متناسب با آداب و سنن فرھنگی و دينی ب. بھره برمی گيرد» مطمئن«کاملی از سوژه ھای 

عنوان مثال، افزايش قريب ه مدعای اخير، ب. ر باقی می مانندييبسته می شود و برخی ديگر نيز ھمچنان بالتغ

؛ نيکاراگوئه، سال )١٩٧٣ -١٩٧١شيلی، ( مربوط می شود يا قحطی آنھائیالوقوع قيمتھا گويا به محصوالت غذا

  . و بسياری ديگر٢٠١١؛ بالروس ١٩٨٠، افغانستان، سال ١٩٨٠

مقدار ه با جدی گرفتن اين شايعات، انسانھای بسياری با دست پاچگی به خريد کاالھای اغلب غيرالزم يا ب

کاالھا کمياب می شوند و قيمتھا . ر می گذاردغيرمعقول روی می آورند که آن ھم تأثير جدی بر روی اوضاع بازا

 رسمی را ۀدر صورت عدم توجه کافی به اين پديده از سوی رھبری می تواند باور به سرچشم. باال می روند

  . شايعات را افزايش دھدۀکاھش داده و باور به سرچشم
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 انتقامگيری بيرحمانه از ۀ واکنش متقابل آينده، کودتای نظامی، در بارۀطرز مشابھی شايعاتی در باره ب

 بدبينانه ھم غالبا با پخش شايعات ۀروحي. شھروندان ھمکار و حامی نيروھای انقالبی و امثالھم پخش می شود

 وجود گويا اختالف در مبارزه برای قدرت در ميان رھبران احزاب مترقی و دولتھا دامن زده می ۀتيپيک در بار

  .شود

 پخش شد، امريکا در اياالت مختلف ١٩٨١ که در سال ئیز آن گونه ھاا»  وحشت- شايعه«پراکندن متناوب 

روسھا در اقيانوس در نزديکی منھتن «آن وقت شايع کردند که .  تبليغات بورژوازی استۀبرجسته ترين مشخص

 امريکااين شايعه به سرازير شدن نامه ھای شھروندان . » پنھان کرده اندبمبھای کبالتیو سواحل کاليفورنيا 

سوی مسکو منجر ه و غيره ب» !بمبھا را جمع کنيد«، »!بمبھا را منفجر نکنيد«اوی اين قبيل خواستھا که ح

  .گرديد

شدت منفی برخی گروھھای ه  معموال ھم مستدل نشان داده می شوند و ھم تعصب و نگرش ب خصومت-شايعه

ی ا اغلب محتو وحشت- شايعه .شھروندان نسبت به موضوع اصلی داستان شايعه را در خود انعکاس می دھند

تصادفی نيست که مثال، زير تأثير شايعات داير بر ضدعفونی کردن کودکان، بسيار از . عناصر خصمانه ھستند

اولياء نه تنھا کودکان را با دست پاچگی از مدارس خارج کردند، حتی در برخی موارد به قتل و غارت دست 

، در اثر تحريکات روحانيون مرتجع مسلمان، گاھی به اقدامات »لحاف بزرگ «ۀزدند؛ واکنش به شايعات در بار

، »خطر نظامی روسی «ۀبھانه بار ديگر ب، »بمب ھا کبالتی «ۀضدانقالبی دھقانان منجر شد؛ شايعاتی در بار

موجب تشديد روحيه ضدشوروی گرديد و برای ساحت تسليحات اختصاصی جديد، در خدمت صنايع نظامی قرار 

  .گرفت

، اغلب در دوره تنش ھای اجتماعی، البته » وحشت-شايعه«طور کلی درست مثل ه ب»  خصومت-شايعه«

 ً حتی در شرايط حوادث کامال طبيعی که طرح ( در موارد مرتبط با درگيريھای ميان گروھی رواج می يابند عمدتا

 از ئیھم نمونه ھااين ).  طرف متخاصم تعريف می شودۀعنوان دسيسه عمل می کند، اين حوادث ب»  ما-آنھا«

؛ )١٩۶٠کنگو، سال (»  ھا جمعيت سفيدپوست را قتل عام کردندئیدر لئوپلدوويل، کنگو«: داستانھای معمول

 تخصيصی به ئیدولت مواد غذا«؛ )١٩۶۴واشينگتن، سال (» راه انداختنده اغتشاشات در پاناما را عوامل کوبا ب«

  .و موارد مشابه ديگر) ١٩٨٠نيکاراگوئه، سال (» کوبا را به روسيه می فرستد

در بسياری »  خصومت-شايعه«و »  وحشت-شايعه«، » آرزو-شايعه«بندی شايعات به  بديھی است که تقسيم

موارد کامال مشروط است، چرا که ھمان يک داستان در حال چرخش می تواند نگرش و احساسات اليه ھای 

  . آنتاگونيستی را بيان نمايدۀمختلف جامع

، قواعد افزايش قابليت اطمينان شايعات، ھنگامی که موضوع آنھا باعث تحريک حوادث می شود، ھمراه با اين

ه  لغو قانون سرواژ در روسيه و قحطی مواد غذائی در اثر خريد نامعقول آنھا بۀشايعات در بار. مشاھده شده است

در ھمان الگوھا . کر نتيجه داد اعالم زمان قحطی آنھا، به ھمان ترتيب فوق الذۀ مردم پس از پخش شايعۀواسط

پخش دراز مدت . ی التين ھم مشاھده شدامريکاجريان نظاره بر تدارک کودتاھای ارتجاعی در يکسری کشورھای 

 کودتای آينده حس بالتکليفی، عصبانيت و نگرانی رو به رشد مردم را موجب گرديد و توان ۀشايعات در بار

خاطر رفع بالتکليفی، باعث سبکباری در ميان اقشار ه  نتيجه، وقوع کودتا بدر. مقاومت سازمانيافته را پائين آورد

  .متزلزل گرديد
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تشريح شرايط و علل پيدايش آنھا، که طرح ريزی و :  شايعات از اينجا مطرح می شودۀ اصلی مطالعۀوطيف

  . ابزارھای روياروئی ھای فعال را ممکن می سازدۀتھي

 انباشته ۀ قانونمند سيستم آگاھی اجتماعی، که روابط بيھودۀبر مبنای پروسپيدايش و رواج شايعات قبل از ھمه 

بدين مفھوم شايعه مرتبط با تشکيل دلخواه اجزاء . (را برنمی تابد، روی می دھد» محصوالت تخيل اجتماعی«از 

 ً  خاصم بدون اينکار مخرب مبلغان و آشوبگران در جامعه مت).  ناکافی در نظام شناختی اتفاق می افتدتفکر منطقا

تخم شايعه می تواند . که علت پيدايش شايعات باشد، می تواند در خدمت تحريک و سمت دادن شايعات قرار گيرد

 اين .محيط مناسب آن، يعنی خالء اطالعاتی بيانگر نارضايتی ھا فراھم آمده باشدآگاھانه فقط درآنجا کاشته شود که 

  .ر شناخت ماھيت شايعات و کارکرد آنھا حساب کرددلوژيک را می توان اصل اساسی دوموضوع مت

 آنھا ۀ برخی مسائل که امکان رواج شايعه در بارۀدر صورت وجود اطالعات جامع و قابل اطمينان در بار

  .سوی صفر سمت بدھده وجود دارد، می تواند ھمان مسائل را ب

بخش اصلی (له أين صورت مسياسی سخن می رود، در ابدين سبب، اگر از فضای کافی و اھميت حوادث س

ه اطالعاتی که معموال مردم نه از راه تجربه، بلکه از طريق کانال مختلف جمعی، عمومی و ارتباطات فردی ب

 اين ۀکميت اطالعات رسمی منتشره در بار: فقدان اطالعات مطمئن نسبت به دو متغير يعنی، )دست می آورند

  . به منبع اطالعات رسمی مشخص می شودله در شرايط زمانی معين و ميزان اعتمادأمس

که  برای اين(را بايد بھره دھی باالی اطالعات حساب کرد » پايداری شايعه  « ۀرسانی در بار سيستم اطالع

 ۀرابطکه بايد با تنظيم )  موضوع مورد بحث در ھر لحطه معين، مفيد واقع شودۀتعداد اطالعات رسمی در بار

باور به منبع ھمواره در سطح باالئی حفظ که  برای اين(بين منبع و مخاطبان  خوب قابل اطمينان ومتقابل فعال، 

  . مورد عالقه مخاطبان را تأمين نمايدۀلأ واکنش حساس و متعارف نسبت به مس بتواند،)شود

 آگاھانه و با شناخت ۀ که اگر با آن مبارزه نشود، اگر مبارزئیشايعه، يعنی سالح جدی تبليغات بورژوا

 شايعات را فراھم می آورد، سازمان داده نشود، سالح بسيار ۀمنديھای آن که شرايط پيدايش و رواج گستردقانون

موقع تشخيص ه موقع شناسائی شود، اگر الگوھا و قواعد بروز و عملکرد شايعات به شايعه اگر ب. خطرناکی است

  . خطرناک نيست، اصالً  متقابل با مھارت توأم گرددۀداده شوند و ھمآھنگی اقدامات پيشگيران

 انگليسی، ريچارد ۀ اساس کتاب تخيلی نويسندهب) ١٩٩۴، سال امريکا(»فرار از آسالوم«صحنه ھای از فيلم 

در زندان آينده ماھواره ھا کشيک خواھند کشيد، تمدن «سوژه ) (١٩٨٧انگلستان، (» مجازات مستعمره«ھرلی، 

  ... واقعيت يافت٢٠١١، اين محصول تخيل نويسنده، در سال )»از بين رفته و بقاء در جھنم ادامه خواھد داشت

http://anton-dudaro.livejournal.com/48382.html 

http://eb1384.wordpress.com/٠٥/٠٤/٢٠١٢/ 
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