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خیکنند .این ابزارها طیف یونایونی را دربرخیییرد که در آن از جنگ وا وهدید باه جناگ یرهلاه واا
وحریم¬ها و وشویقها وجود دارد .ادبیاع وحریم در واریخ روابن بین الملل قدخلی به انداز طول عمر
انسان دارد .در واریخ اسالم و هرهنگ شیعی نیز بحث وحریم¬ها هموار بحثی آشنا است و حاوادیی
چون شعب ابی طالب و بسلن اب بر روی اخام حسین و اصحاب آن حعارع را باه نهان خلراادر
خیسازد .از ابلدای انقالب اسالخی جمهوری اسالخی ایران دیوسله و باا بهاناههاای ختللاف ووسان
آخریکا و کشورهای غربی خورد وحریم قرار یرهله است .جدیورین وحریم¬های اعمالی علیاه ایاران
وحریم¬های سال  6911وحت عنوان وحریم داخاوو بود که هریونه سرخایهیذاری بیش از  28خیلیون
دالر در صنایع نفت و یاز ایران را وحریم خیکرد .این وحریم¬ها از آن زخان واکنون باه قاوع خاود
باقی خاند و هر 68سال یکرار خجدد ومدید خییردد .همچنین روسای جمهور آخریکا هر سااله و باه
طور خاص از زخان اشغال سفارع ایان کشاور در وهاران باه وااریخ  69آباان  6910هرخاان اجرایای
برقراری وضعیت اضطراری خلی را اخعا خیکنند .این هرخان اساس بسیاری از وحاریم¬هاایی اسات
که در طول چهل سال یذشله علیه ایران وضع شد است و نشان خیدهد روابن دو کشاور هناوز باه
حالت عادی بازنهشله است .به یفله کاخ سفید برخی هرخاانهاای اجرایای کاه دیارو ایان وضاعیت
اضطراری خلی اعالم شد بودا همزخان با عملی شدن برجام در سال 6931ا لغو یردید اخا وماخی این
هرخانها بعد از خرو آخریکا از برجام در  60اردیرهشت خا  6931خجدد به حالت اولیه خودبازیشت.
خو اول وحریم¬ها علیه ایران در  61خرداد خا و خو دوم در  69آبان  6931علیه ایران اعماال
یردید .بدین ورویب وحریم¬هایی که بعد از انعقاد وواهق هسله¬ای ایران و غارب باه حالات وعلیاق
درآخد بودند خجدد اعمال یردیدند و شراین دو کشور به دیش از وواهق هسله¬ای بازیشت .آنچه که
دربار وحریم¬ها خهم و حائز اهمیت است نه خود وحریم¬ها و شدع و ضعف آن بلکه ایراع روانای
و نهنی آن در جاخعه است .درواقع هدف وحریم¬ها سانجش خیازان اراد خلای خاردم و خساووالن
جمهوری اسالخی ایران است وا نقطه شکنندیی آن خحاسره و بیشلرین هشار در آن بتش وارد یاردد
وا اخکان وغییر رهلار بازیهر هدف هراهم یردد .باه هماین خنظاور از هماان آغااز دیاروزی وراخا در
انلتاباع ریاست جمهوری اخریکا در  0نواخرر سال  2861ورلیغاع جادی و یسالرد ای علیاه برناخاه
هسله¬ای ایران و وواهق برجام به را اهلاد و رئیس جمهور آخریکا قول داد وعاد انلتابااوی خاود در
خورد دار کردن برجام را عملی سازد )Trump, 2018/5/8( .در طاول ایان خادع کاارزار ورلیغااوی
یسلرد ای در شرکههای ولویزیونیا رادیوییا رسانههای خجاازی و  ...ایجااد یردیاد کاه از وااییراع
شدید وحریم¬ها بر دولت ایران خرر خیداد .نهایلاً با خرو آخریکا از برجام این وعاد خحقاق شاد و
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دور واز ای از ورلیغاع دربار ایراع وحریم¬ها بر زندیی خردم شروع یردید وا جائیکه اهزایش قیمت
دالرا کاهش هروش نفتا خحدودسازی دسلرسی ایاران باه خناابع درآخادی خاودا قطاع ساوئیفت و
دسلرسی ایران به شرکه شرکه خالی و دولی بین المللی به عناوان بتشای از وااییراع وحاریم¬هاای
جدید خکرر خورد اشار قرار یرهت .این اشار هم در کالم خسئوالن جمهوری اسالخی وجود داشت و
هم از سوی رسانههای غربی خکرر وکرار خیشد .یکی از دیاخدهای این اخر ایجاد ناوعی دو دسالهی
در هعای سیاسی ایران بود .دولت والش خیکرد خسئولیت وضعیت دیش آخاد را برعهاد ختاالفین
برجام نهاد و آنها را خقصر جلو دهد و ختالفین برجام دولت را به اعلماد به غرب و سااد اندیشای
در خذاکراع خلهم خیکردند .اوفاقی که خود خیوواند زخینه ساز بهر برداریهاای بیشالر غارب بارای
ایربتشی به وحریم¬ها یردد .سوالی که در اینجا خطرح خیشود این است که ایااالع خلحاد از چاه
واکلیکهای رسانهای برای وقویت ایریذاری وحریم¬ها بر شهروندان و خقاخااع جمهاوری اساالخی
اسلفاد خیکند؟ برای این خنظور از روش ووصیفی  -وحلیلی اسالفاد شاد و خناابع الزم باه شایو
کلابتانهای یرداوری شد است.
چارچوب نظری

اصلیورین رشله علمی در خطالعه وحاریم اقلصاادیا سیاسات باین الملال اسات .ایان رشاله دارای
دارادایم های ختللف است .در این باین سانت واقعهرایای بایش از دیهار خکاواب در وریاین وحاریم
اقلصادی بین کشورها خورد اسلفاد قارار یرهلاه اسات .از خنظار واقعهرایاان دولاتهاا در خحیطای
آنارشیک زندیی خیکنند که هیچکونه وعامینی بارای اخنیات در آن وجاود نادارد .لاذا هار یاک از
بازیهران باید بکوشند وا به حداکثر قدرع برای واخین خناهع خلی دست دیدا کنند .از دیاد واقعهرایاان
دولتها ابزارهای ختللفی برای وحقق اهداف و خواسلههای خود در عرصاه باین الملال دارناد .ایان
ابزارها عراروند از :خلقاعدسازی و ورلیغاعا دیپلماسی :شاخل چانه زنیا خصالحه و بد بسالانا وحاریم
اقلصادی و اقدام خسلحانه (اعم از آشکار و دنهان) (زهرانیا 6911ا )1
وحریم¬ها دو دسله ایر در جاخعه هدف به جای خییذارند نتست واییراع خسلقیم که به صاورع
خشتص بتشهای اقلصادی را هدف خیییرد و دیهری واییراع غیرخسلقیم اخاا خکمال کاه حاوز
روانشناخلی شهروندان کشور وحریم شد است .در بحث وحریم¬های اقلصادی یکی از خسائل خهام
و حیاوی چهونهی باالبردن واییریذاری وحریم¬ها در جاخعه هدف است .برای اینکه ایریذاری بلواناد
به نحو صحیح خردم عادی و خسئوالن آن نظام سیاسای را وحات وااییر قارار دهاد از جناگ روانای
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اسلفاد خیشود .از آنجا که خهملرین ابزار جنگ روانی در عصار کناونی رساانههاا هسالند شاناخت
نظریاع خطرح دربار نقش این رسانهها و چهونهی عملکردشان خایوواناد باه ههام بیشالر خوضاوع
کمک نماید .درخصوص واییر رسانهها بر نهن ختاطران نظریاع ختللفی خطرح شد است .برخای از
نظریاع همچون نظریه یلوله 6که از آن با عنوان نظریه کمربند انلقال یا سوزن وزریقی نیز یااد خای-
شود بر این اعلقادند که دیامهای اروراط جمعی بر همه ختاطرانی که در خعار

آن قارار خایییرناد

ایراع قوی و کمابیش یکسانی برجای خییذارند (سوربن و وانکاردا  )6906یاویی دیاامهاا کلماه باه
کلمه در نهن ختاطب – یعنی خحل نخیر احساساع و نهرش ها  -خینشایند و ایان احساسااع و
نهرشها رهلاری را که خطلوب خنرع دیام بود است ایجاد خیکنند (عیوضیا 6900ا  )619این نظریه
بر این اصل اسلوار است که رسانها ایری خسلقیم دارد و ختاطب در خقابل دیام آن خلع سالح اسات
از این رو خواسله یا ناخواسله آنرا خیدذیرد و این دایان هرایرد اروراط رساانهای اسات .براسااس ایان
نظریها ختاطب صرهاً به عنوان طرف دذیرند در اروراط خحسوب خیشود و نه باه عناوان کانشیار
هرایرد اروراط( .حسنیا 6901ا  )631بر اساس این نهرش دیام دهند خیوواند یلوله جادویی خاود را
به سوی بینند یا شنوند شلیک کند و همانیونه که یک خدار الکلریکی خیوواند الکلارونهاا را باه
هیالخنت داخل الخ بررد و آن را روشن کند او نیز با یلوله جادویی خیوواناد اندیشاه دیاامییاران را
روشن کند( .دادیرانا 6901ا )11
اخا برخی نظریاع دیهر چنین ادعایی را زیر سوال برد خعلقدند رسانهها باه صاورع خسالقیم بار
نهن ختاطران واییر نمییذارند بلکه ایر خود را از طریق عواخل واسطهای برجای خینهناد .از ساوی
دیهر عواخل واسطهای رسانه را وردیل به یک عاخل یانویه و نه یک عاخل علّی خیسازند .این دیدیا
8

که از سوی جوزف کالدر در ایری وحت عنوان ایراع اروراط جمعی وشریح یردید و وحت عنوان «ایر
خحدود رسانهها» از آن یاد خیشود ایر خحدود رسانه را وابع خواست ختاطب قرار خیدهد.
در خقابل این دو نظریها نظریه سوخی وجود دارد که به نظریه کاشات خعاروف شاد اسات .ایان
نظریه که از سوی یرینر و دیهران ( )6308طرح شد است این اید را خطرح خیکند که رسانههاا باا
نفون هراییر در خیان خانواد ها خرادرع به کاشت جهانبینیا نقشها و ارزشهای رایج در نهن آنهاا
خیکنند( .به نقل از باصری و حاجیانیا6903ا  )09در کل خیووان اینهونه جمعبندی نمود که رسانه-
ها به دو شیو خسلقیم و غیر خسلقیم ختاطران خود را وحت واییر قارار خایدهناد و در اینتصاوص

1 . Ball Theory
2 . J. Klapper
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خیووانند کارکردهای ختللفی داشله باشند.
تاکتیکهای مورد استفاده آمریکا در جنگ روانی علیه ایران

از زخان وضع وحریم¬های آخریکا علیه ایرانا واشنهلن هر بار خجموعهای از واکلیکها را به خادخت
یرهله وا بلواند خیزان واییریذاری وحریم¬ها را بیشلر ساخله و خقاوخت خردم ایران را شکنند ور سازد.
بتشی از خهملرین این واکلیکها عراروند از:
 .1شایعه پراکنی

یکی از رایجورین شیو های جنگ روانی که از سوی بسیاری از دولتها نسرت به ختاالفین و رقراای
آنها به کار یرهله خیشود شایعه دراکنی است .شایعه از آن جهت که وایید صحت و ساقم آن زخاان
بر است و چه بسا اهرادی که شایعهای را خیشنوند هرصلی برای شانیدن اصال خوضاوع دیادا نکنناد
قدرع ایریذاری باالیی دارد .عموخاً در کشورهایی که سیسلمهای اطالع رسانی ضاعیفی دارناد و یاا
دارای نوعی انحصار رسانهای در دست دولتها هسلند شایعه دراکنی قدرع خوهقیت باالیی دارد.
آنچه که خوجب یردید وا طی سالهای یذشله این حربه ویزوار و برناد وار یاردد وهاور نسال
جدیدی از رسانهها است که دولتها بر آن کنلرل چنادانی ندارناد .لاذا طارح هار شاایعهای در ایان
هعاهای خجازی آن هم در زخانی که وعداد آن باه یکراار اهازایش خاییاباد هرصات داساتهویی و
باوردذیری را وحت واییر قرار خیدهد .زیرا دولتهای وک رسانهای این هرصت را ندارند کاه در یاک
روز چند خرر را وکذیب نمایند و ایر هم چنین هرصلی دست دهد ختاطرین لزوخاً همه این وکذیریهها
را قرول نمیکنند .از این لحاظ رسانههای دوللی درییر نوعی دور باطل خیشاوند کاه چاه خراری را
وکذیب کنند و چه سکوعا آن خرر واییریذاری خود را خواهد یذاشت.
جدیدورین خصداق این نوع شایعه دراکنیها را خیووان در شهریور  6931و بادنرال طارح شاایعه
خرر کمیاب شدن برخی از اقالم خصرهی ازجمله دسلمال کاغذیا نوار بهداشلی و دوشک بچه سارا
یرهت .اقداخی که به یکرار به هجوم شهروندان ایرانی به هروشها ها و خغاز ها برای خرید این اقالم
خنلهی شد و هرچقدر نیز دولت والش نمود وا با وارد کردن این خحصول به باازار جلاوی باورداذیری
این شایعه را بهیرد خوهق نشد و نهایلاً قیمت این اقالم رشدی سرسامآور را وجربه نمود .کمراود ایان
اقالم خود دو بحث جانری و جنگ روانی دیهر را بوجود آورد و آن اینکه دوللی که نمیوواناد دوشاک
به انداز کاهی وولید نماید و یا در وولید آن ناووان است چهونه خیوواند خوشک وولید کند و اساساً چرا
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باید وولید کند؟ آیا جاخعه به خوشک نیاز دارد یا به دوشک؟ (خرریزاری دویچه ولها  2860بی.بی.سی
هارسیا  )2860نایفله دیداست رسانههایی که به این خراحث داخن خیزدند به نوعی قصد داشلند وا با
هشار بر خسئولین آنها را به سوی خذاکر بر سر برناخههای خوشکی و حلی برجام  2سوق دهناد و از
طرف دیهر به شهروندان ایرانی القا نمایند بین نیازهای واقعی آنها و انچه خسائوالن وصامیم خای-
ییرند هاصله است .آنها خیخواسلند حلی دسلاوردهای علمی نظام را زیرسوال برند و باه شاهروندان
القا کنند بهلر است در انلتاب هاای سیاسای خاود وجدیادنظر نمایناد و یاا دولات را وادار نمایناد از
سرستلی نشان دادن در برابر غرب خودداری نماید و به خسائل خعیشلی و خصرهی آنها ووجه نماید.
در حقیقت در این واکلیک نیازهای خردم ایران را از سطوح اسالراوییک باه ساطوح داائین و ابلادایی
هروکاسله خیکاهد.
 .2تخریب روحیه

اخیدواری و نااخیدی نسرت به آیند از خوضوعهای خهم و خورد ووجاه در علاوم انساانی اسات کاه از
اواخر سال 6318ا در چارچوبهای علمی بررسی و از دهه هفلادا به یونههای دیهاری در رابطاه باا
احساساع خنفیا سازیاری و بقا خطرح شد است .اخیدوار باودن خهملارین انهیاز در زنادیی انساان
است اخیدا خنشا هر دویایی و دیشرهلی در زندیی انسان است زیرا ایر کسی اخید به چیزی داشت باه
آن دست خییابد و زخینههای دسلیابی آن هدف را برای خود خهیا خایکناد( .علیازاد اقادما )6938
اسنایدر و همکاران ( )6336اخید را به عنوان حالت انهیزش خثرلی خیدانند که بر احسااس خوهقیاتا
به عنوان عاخل هعال و خسیر عمل خیکند .دیوهشها نشان خیدهد که اخیدواری واریانس بایبادیلی
برای خوشرینی به وجود خیآورد و خیوواند کمک خوبی به دیشبینی خلغیرهای ختللف داشله باشاند.
(ییلی قریشیا  )6900کالرک و کیزان خعقدند اخیدواری درخواسلی است که یاک هارد بارای آیناد
خود دارد ( )Clarke and Kissane, 2002اخیدا ادراک اهراد را در رابطه با ووانااییهاای یسالرش
راهرردها در جهت رسیدن به هدف و حفظ انهیتلهی وا رسیدن به هدف نشان خیدهد ( & Snyder

)et.c , 2007
خک کلمنت و چوکنیوف نیز خعلقدند اخید دربردارند وصوراع و ووجه اهراد به آیند است و با این
وصور که احلمال دارد نلایج خثرت حاصل یرددا باعث والش هرد خییردد .هر ناوع خفهاومساازی از
اخیدا وییییهای چندبعدیا دویاییا آیند نهر و هرایندنهری آن را خنعکس خیکناد ( McClement

 )and Chochinov, 2008ایر این ووصیفاع از اخید به آیند را بپذیریم آنها خلوجه خاواهیم شاد
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که یکی از ابعاد جنگ روانی آخریکا در وضع وحریم¬ها علیه ایران وتریب روحیاه خاردم ایاران و از
بین بردن اخید به آیند آنان است.
خسئله هروش نفت ایران و به صفر رساندن آن یکی از خصادیق عینی این وتریب روحیاه اسات.
( )Johnson, 2018وراخ به خوبی خیداند که بتش عمد ای از دراخد ایران حاصل هروش نفات و
خیعاناع یازی است .لذا از همان ابلدا خن خرری وتریری خرنی بر به صفر رسانی خیزان هروش ایران
را خطرح نمود وا به نوعی این دیام را به ختاطران ایرانی دهد که درآخادهای دولات آنهاا درحاال از
دست رهلن است و روزهای ستلی در بحث اقلصادی دیش روی آنهاست .حال آنکه بعاد از اعماال
وحریم¬ها در  69آبان  6931ایران همچنان هروش نفت و یاز خود باه کشاورهایی همچاون چاینا
هندا کر جنوبیا ژادنا ایلالیاا وایوانا یونان و ورکیه را اداخه خیداد و ایان کشاورها از خجاازاعهاا و
وهدیداع وراخ برای خرید نفت ایران خعاف یردیدند )The Reuters, 2018( .ایان اخار نشاان داد
بیش از خسئله هروش نفت خسئله وععیف اراد و روحیه طرف ایرانی خورد ووجه بود است.
نهاهی به صحرتهای خقام خعظم رهرری به خوبی نشان خیدهد که چهونه خعظم له اخیدآهرینی
را رخز خاندیاری جمهوری اسالخی دانسله و نا اخیدی را خهملرین آسیب یا آهات خایدانناد« :اخیاد و
نها بند نسرت به آیند ی این کشور خیلی روشن است .بند خیدانم که خدای خلعاال اراد هرخاود
است که این خلّت را به خلعالیورین درجاع برساند و بدانید که ان شاءاهلل خلّت ایران به برکت اسالما
به برکت نظام اسالخیا بدون وردید به عالیورین درجاعِ یک خلّت در حدّ و انداز خلّت ایران خواهاد
رسید»( .خاخنهایا )6931/68/63
 .3تصویرسازی ذهنی منفی

زندیی اهراد و شهروندان واحد زیادی به وصویرسازیهاای آنهاا باه صاورع روزخار بسالهی دارد.
هرچقدر وصاویری که در نهن ساخله و درداخله خیشود خثرت باشد حس اعلماد به نفس و شادی در
انسان وقویت خییردد .به همان نسرت وصاویر خنفی نهن انساان را آشافله و خعاطرب خایساازد و
جلوی هریونه خالقیت و نوآوری را خیییرد .یکای از واکلیاکهاایی کاه در جناگ روانای از ساوی
دشمنان به کار یرهله خیشود وحت واییر قرار دادن وصویرسازیهای نهنی ختاطران است .جمالوای
از این دست که «نظام ایران ناکاراخد است»ا «هساد در ایران ساخلاری و نهادینه شد است»ا «های
خوهقیلی در ایران به دست نتواهد اخد»ا «اخیدی به آیند در ایران نیسات»( .ر.ک :کاناال ولهراخای
آخدنیوزا شهریور  )6931همه این جمالع نوعی بدبینی و وصویرسازی نهنی خنفی از ایران است که
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به صورع روزخر از سوی رسانههای ختللف وابسله به غرب بیان خیشود و یاا حلای در ادبیااع و
رسانههای داخلی نیز به اشلرا وکرار خیشود .این وصویرسازی خنفی خوجب خییردد وا اهاراد قادرع
خقاوخت در برابر وحریم¬ها را از دست داد و خسئوالن را نسرت به چنین کاری ناووان هر

نمایند.

در خقابل هعاسازی نهنی هوق که کاخالً خنفی است خا دیوسله ادبیااع رئایس جمهاور ایاران را
داشلهایم که از ودبیر و اخید ستن یفلهاند و سعی نمود اند وصویری خثرات از آیناد ورسایم نمایناد.
«اخریکا هر کاری که خیووانست در خقابل ایران انجام داد و چیزی برای نواخرر باقی نهذاشله است.

وحریم¬های آخریکا علیه ایران در خا نواخرر «چیز واز ای» نیست و هدف آن هشار روانای بار ایاران
است .هر کشوری که بلواند وحریم¬های آخریکا را زیر دا بهذاردا اهلتار بزریی برایش هسات چاون
وحریم¬های آخریکا غیرقانونی است( ».روحانیا  )6931/1/4ایشان در نشست هاماندیشای خادیران
ارشد دولت نیز یفلند« :خا در برابر هشارهای خارجی نراید عصرانی شد ا عجله کرد و سست شاویما
بلکه باید قاطع و خحکم ایسلادیی کنیم و شک ندارم که ایر همه با هم باشیم و با ودبیر عمل کنیما
از خشکالع عرور خواهیم کرد( ».روحانیا )6931/4/1
این ادبیاع بسیار به ادبیاع رهرر خعظم انقالب که همیشه نسرت به آیند خوشرین بود و طارح-
های دشمنان را ابلر خیخوانند نزدیک است و به نوعی والش خینماید واا وصویرساازیهاای نهنای
خنفی را برهم زند« .هرچه خییذردا اعلقاد بند بیشلر خیشود به اینکه ان شاءاهلل هردای ایان کشاور
از اخروز این کشور به خراوب بهلر خواهد بود و انقالب دیشلر خواهد رهت  ...الرلّه خشاکالع داریام ...
لکن به نظر خا همهی اینها قابل حل و قابل رهع اسات  ...خشاکل الینحلّای خاا در کشاور ناداریم».
(خاخنهایا )6931/62/24
ریچارد نفیوا طراح وحریم¬های آخریکا علیه ایران در دوران اوباخا و ععو کمیله خذاکراع برجاام
در کلاب «هنر وحریم¬ها» درخصوص هدف وحریم¬ها یعنی شکسلن اسلقاخت کشور وحت وحاریم
خییوید« :اسلقاخت در واقع نشان خیدهد که یاک کشاور چهوناه ساازخاندهی خاود را خلناساب باا
ونهنای وحریمی به روزرسانی خیکند .رصد اسلقاخت کشورها برای وحریم کنند نمایانهر اولویتها و
نقاط ضعف برناخه خقاوخلی دولتها در خقابل وحریم است .آخریکا برای دسلیابی به چنین وصویری از
اولویتهای بودجهایا نهرش های خردخیا اسناد راهرردی و ستنرانی سران کشور هدف بهار خای-
برد( ».نفیوا 6931ا )38
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 .4اغراق

اغراق یا خرالغه یکی دیهر از شهردهای جنگ روانی آخریکا علیه ایران در وحریم¬های وضع شد در
سه دهه یذشله بود است .عواخل ورلیغاوی با بهر ییری از این شیو دست به دتش خطالاب خرالغاه-
آخیز خی زنند .آنها سعی خی کنند خطالب کوچک را بسیار بزریلار از آنچاه وجاود دارد جلاو دهناد و
همچنین قادرند از خطالب بزرگ به شکلی ضعیف و در زخانا خکان و جایهاهی که به چشم نمیآیادا
بهر برداری کند( .نوالفقاریا 6936ا هصل چهارم) در این واکلیک آخریکا والش خینماید نشان دهاد
وحریم¬ها به قدری یسلرد است که ایران واوان خقابلاه و دور زدن آن را نادارد و واوان آخریکاا در
حدی است که به راحلی خیوواند کشورهایی که وحریم¬ها را دور خیزنند خجازاع نمایاد .درحقیقات
با این شیو نوعی ورس در دل ختاطب ایجاد خیشود و اعلماد به نفس او سلب خییردد.
ایاالع خلحد واکلیک اغراق در خورد سه دسله ختاطرین در بحث وحریم¬ها علیه ایران به کاار
یرهله است .نتست درخصوص دولتها و شرکتهایی که خمکن اسات باه ایاران در دور زدن ایان
وحریم¬ها کمک نمایند .در همین خصوص در  66اکلرر  2860دونالد وراخ یفت« :ایااالع خلحاد
خراقب کشورهایی که بعد از وضع دور جدید وحریم¬ها در  4نواخرر اخسال به خرید نفت خود از ایران
اداخه خیدهند هست و با دقت آنهاا را رصاد خاینمایاد )Trump, 2018/10/11( ».او در ووئیات
دیهری در این بار نوشت« :اینها یزند ورین وحریم¬هایی هسلند که واکنون وضع شد اند و در خاا
نواخرر به سطح باالوری اروقا بتشید خیشوند .هر کسی یا ایران وجارع نماید حق وجارع با آخریکاا
را نتواهد داشت .خن به دنرال صلح در جهان هسلم و نه چیز دیهاریand Dehghanpisheh( ».

)Graff, 2018
دوم در خورد دولت ایران که خمکن است والش نماید وحریم¬ها را دور بزند .خایک دمپئاو وزیار
اخور خارجه دولت آخریکا در این بار یفات «ایااالع خلحاد هشاار خاالی بایساابقهای را از طریاق
وحریم¬ها بر ایران اعمال خواهد کرد» ( )Dargahi, 2018همچنین رئیس جمهاور آخریکاا ووئیات
نمود« :هریز و هیچها نتواهید ووانست آخریکا را یکرار دیهر وهدید نمایید .شما باا عاواقری خواجاه
خواهید شد که هیچها قرالً در سراسر واریخ خانند آن را وجربه نکرد اید)Trump, 2018/7/23( ».
خقاخاع آخریکا در این قسمت هریونه اخکان و شانس اینکه ایران بلواند خود را از شر این وحریم¬هاا
رهایی بتشد در حد صفر ارزیابی کردند.
سوم در خورد شهروندان ایرانی کوشیدند وا جای خمکن باوردذیری اعمال وحریم¬هاای شادید را
باالور برند و آنها را از خقاخاع دوللی جدا سازند و اینهونه القا نمایند که با وجاود شادید باودن ایان
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وحریم¬ها آسیری به آنها وارد نتواهد شد( .شارکه العاالما  6931/0/69شارکه ولویزیاونی صادای
آخریکاا )2860/66/1
 .5توسل به ترس و ایجاد رعب

در این واکلیک از حربه وهدید و ایجاد رعب و وحشت خیان نیروهای دشمنا به خنظور وععیف روحیه
و سست کردن اراد آنها اسلفاد خیشود .خلتصصان جنگ روانی اخریکاا ضمن وهدیاد و ورسااندن
ختاطران به طرق ختللف به آنان چنین القا خیکنند که خطراع و صدخههای احلمالی هراوانی بر سر
را آنان وجود دارد و از این طریقا آیند ای خرهم و ووأم با خشکالع و خصائب را برای اهاراد ورسایم
خیکنند .خقاخاع آخریکایی در طی سه دهه یذشله دیوسله از روی خیز بودن یزینه نظاخی برای ایران
ستن یفلهاند و حلی ایران را وهدید به حمله نظاخی نمود اند )Tierney, 2012( .در ایان واکلیاک
آنها خیکوشند وا به نوعی وضعیت حادث شد در خورد رژیم لیری را برای ایران شریهساازی نمایناد.
در خورد لیری وحریم¬های وضع شد و نهرانیها نسرت به وداوم دیدا نکردن حکوخات خعمار قاذاهی
خنجر به این شد که این رژیم نه ونها خسئولیت سقوط هوادیمای الکربی و درداخات غراخات در ایان
بار را بپذیرد بلکه کل برناخه هسله¬ای خود را نیز وعطیل نمایند( .ر.ک :الررادعیا )6932
یکی از خصادیق ایجاد ورس در ایران طی خا های یذشله القای خنازوی شادن ایاران در ساطح
جهان و قطع اروراطاع وجاری جهان با ایران بود است )Trump, 2018/9/26( .دونالاد وراخا از
زخان ورود به کاخ سفید دیوسله از بد بودن وواهق هسله¬ای اخعا شد با ایران و خرو از آن ساتن
یفت و نهایلا از این وواهق خار شد .از آن زخان واکنون بیشلرین هشار بار کشاورهای جهاان بارای
هاصله یرهلن از ایران اعمال شد است .خقاخاع آخریکا به خوبی خیدانند که خوهقیت وحاریم¬هاا در
یرو بین المللی شدن وحریم¬ها است .در غیر اینصورع ایران هرصت خواهد یاهت وا همچون یذشله
خود را از این وحریم¬ها رها سازد .برای این خنظور با درو دردازی درخصوص نقشآهرینی ایاران در
یمن و حوادث خنطقه و به را انداخلن نمایشهای رسانهای درصدد هسلند وا هزینه همکاری با ایران
را برای دولتهای ارودایی که همچنان در وواهق برجام باقی خاند اند اهزایش بتشند.
ریچارد نفیوا خسئول طراحی وحریم¬ها علیه ایران در دوران اوباخا در این بار خییویاد« :ایجااد
یک اجماع کاخل جهانی در خورد این هعالیتهای ایران [حمایت از حزب اهلل] خاخوریلی است که وا به
حال هی یک از رئیس جمهورهای جمهوریخوا و دخوکراع نلوانسلهاناد آن را انجاام دهناد .بارای
خثال آخریکا بارای دهاه هاای خلاوالی حازب اهلل را وحاریم کارد اساتا اخاا اوحادیاه اروداا چناین
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وحریم¬ها یی را هقن از دنج سال دیش علیاه ایان ساازخان اعماال نماود اسات و صاره ًا هام ایان
وحریم¬ها بر شاخه نظاخی اعمال شد است و برای حزب اهلل نیز بسیار راحت خواهد بود که خنابعش
را از شاخه نظاخی به شاخههای دیهر خنلقل کند و نایفله دیداست که چناین وحاریم¬هاایی چنادان
ایریذار نتواهد بود .اخا همین وحریم نیز خدعها طول کشید وا شکل بهیرد( ».نفیوا 6931ا )661
 .6بمباران اطالعاتی

یاهی عاخل وتریب کنند آنقدر اطالعاع دراکند دتش خیکند که هرد هرصت دیدا نمیکند آنهاا
را بررسی کند .خعموالً برخی از این اطالعاع صحیح و بیشلرشان غلن است .در چنین شرایطیا نهن
ختاطرین احلماال آخادیی دذیرش خواردی را که در خوردشان اطالعاع چندانی در دست نیستا بیشلر
دارند( .عزیزی ابرقوییا  )6934در طول دو دهه یذشله آخریکا حجم عظیمای از اطالعااع را درباار
دروند هسله¬ای ایران خنلشر کرد .اطالعاوی که خحور اصلی آن این نکله باود کاه ایاران در حاال
ساخت بمب اومی است و برناخه هسله¬ای خود را به صورع دنهانی و ختفی دنرال خینمایاد .حلای
یا ادعا شد ایران چندین برناخه هسله¬ای دارد که ونها سه خورد نطنزا هردو و بوشاهر را جهانیاان و
خردم ایران خیدانند و برناخههای دیهر دنهان هسلند .ریچارد نفیو ععو کمیلاه طراحای وحاریم¬هاا
علیه ایران در این بار خییوید« :آخریکا این عقید را ورلیغ کرد که ایران باه صاورع هعاال درحاال
دیهیری برناخه هسله¬ای وسلیحاوی است و صرهاً به دنرال هناوریهاای صالحآخیازی کاه بلواناد در
خقطعی در ساخت وسلیحاع خورد اسلفاد قرار بهیرد نیست  ...بسیاری از خلحدان آخریکا در خورد این
ادعای واشنهلن که برناخه هسله¬ای ایران صرهاً با خقاصد وسلیحاوی است ابراز شاک و وردیاد خای
کردند .آنها حاضر بودند برخی از اسلداللهای ایران را بپذیرنادا خصوصااً در جاایی کاه های یوناه
شواهد خسلقیم و غیرخرهم از هعالیتهای دیوهشی ایران در ساخت سالح هسله¬ای وجود نداشات».
(نفیوا 6931ا )98
این اطالعاع که به صورع خکرر بیان خیشد نهن خردم ایران و جهان را درییر خود سااخت واا
جائیکه کشورهای جهان را خجاب ساخت برناخه هسله¬ای ایاران بعاد نظااخی دارد و نهایلااً دروناد
ایران به شورای اخنیت سازخان خلل خلحد کشاید شاد و شاش قطعناخاه (6323ا 6191ا 6040ا )...
علیه ایران وصویب شد .قطعناخاههاایی کاه داخناه وحاریم¬هاای آخریکاا را از حالات یکجانراه باه
وحریم¬های هراییر اروقا بتشید.
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 .7استفاده از عاطفه گیرندگان پیام

در این روش والش خیشود وعابیری در خرر خورد اسلفاد قرار ییرد کاه باهکاارییری آناان احسااس
عاطفی ختاطران را به طور ساخلهی وحریف و وهییج کند .کلماوی نظیر ورعیضا ولم به زناانا هشاار
برکودکانا شکنجها بازجوییا ووطئها خفقانا نسلسوزیا دولتسلیزیا قانونسلیزیا هجایع بشری و
خانند آن خیوواند احساساع یک ختاطب را برانهیتله نماید .ایاالع خلحد آخریکا باه هنهاام وضاع
وحریم¬ها در آبان  6931دیوسله بر این خسئله واکید خینمود که این وحریم¬ها شاخل خواد غذایی و
دارویی نتواهد شد .این وحریم¬ها هقن برای دیشهیری و خهاار خااجراجوییهاای خنطقاهای ایاران
است .این درحالی است که به یفله وزیر بهداشتا سید حسن هاشامیا ایان ورلیغااع دروغای بایش
نیست و عمالً بسیاری از شرکتهای دارویی از ورس وحریم¬های آخریکاا حاضار باه هاروش دارو و
وجهیزاع دزشکی به ایران نیسلند« .طی یک خا یذشله هی شرکلی این اخکان را نداشله است کاه
دول خود را خنلقل کند .رئیس جمهوری آخریکا به دنرال هریب اهکار عموخی است .صحرت از وحاریم
در قرن بیست و یکما یک نوع شوخی است .یشلرین واییر وحریم قرل از  69آبان نمایاان شاد و خاا
ووانسلیم بازار را ادار کنیم .هرچند کار خا دشوار استا اخا اجاز نمیدهیم خشکلی برای خاردم ایاران
شکل بهیرد .ایران بیش از  98سال است که در وحریم به سر خیبردا اهلتار نمایکنایم کاه وحاریم
هسلیما اخا اهلتار خیکنیم که خلت خقاوخی هسلیم( ».هاشمیا )6931/3/62
همین درو یویی آخریکا را ریچارد نفیو به شکلی دیهر اهشا خیسازد .او در این باار خاینویساد:
«دولت ایاالع خلحد سالها از این روش اسلفاد کرد استا به خصوص در خورد اعمال وحریم¬ها
در کشور ا یرانا در این زخینه دولت آخریکا خسئولیت خود در خورد خساائل بشردوسالانه را در حاداقل
خمکن دانسله و از زیر بار آنها شانه خالی کرد است ...طریعلاً وقلی شما ووانایی کشاور را بارای باه
دست آوردن ارز خارجی از طریق صادراع کاهش خیدهیدا طریعلاً هشاار بار وارداع آن کشاور را باه
خصوص در زخینه غذا و دارو اهزایش خیدهید .درست است که یک وحریم کنند خیوواند ادعاا کناد
که خسئولیت ونظیم وارداع یک کشور با خود آن کشور است و آن کشور خیوواند از وقابل به صاورع
کلی درهیز کند .اخا این ناهی دردناک بودن وحریم¬ها نیستا خصوصاً در خیان عاخه خاردم و نمای-
ووان یفت که وحریک هی نقشی در ایجاد چنین بحرانی نداشله است( ».نفیوا 6931ا )69
این در حالی است که در خواردی که درد از بیاخالقیهای آخریکا برداشله خیشود و خشاتص
خییردد وحریم¬ها بر شهروندان و بیماران ایر یذاشاله اسات آخریکاا خایکوشاد باه ناوع دیهاری
احساساع عاطفی خردم را جریحهدار کرد و خدعی شود «دولت ایران برای حفظ برناخاه هساله¬ای
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خود هزینههایی را بر خردم وحمیل خینمایاد .آیاا چناین برناخاهای ارزش دارد؟» درحقیقات در ایان
واکلیک جدید ایاالع خلحد خردم را در برابر نظام سیاسی خود قرار داد و واالش خایکناد ازطریاق
هشار بر آنها هشارها بر دولت را بیشلر سازد وا دولت از خوضع خود عقبنشینی نمایاد .نموناه عینای
این خسئله در سالهای  6938و  6936اوفاق اهلاد .زخانی که بسیاری از داروهای بیمارهای خااص و
انواع سرطانها در ایران نایاب و یا یران شد و برخی خانواد ها عزیزان خود را از دست دادند .هماین
خسئله باعث یردید وا از قعا در انلتاباع ریاسات جمهاوری ساال  6932جهاتییاری برناخاههاای
ورلیغاوی برخی از ناخزدهای ریاست جمهوری باه ایان سامت کشاید شاد کاه بایاد بار سار برناخاه
هسله¬ای با غرب به وواهق رسید و وضع کنونی و شراین زندیی خردم قابل وحمل نیست.
 .8دروغ بزرگ

از قدیم یفله شد است «درو هرچه بزرگور باشد باور آن آسانور است» .این اصال اخاروز ورادیل
به بتشی از واکلیکهای رسانهای غرب برای واییریذاری بیشلر وحریم¬ها و وغییر نهنیت ختاطراان
شد است .این واکلیک قدیمی که هنوز هم خورد اسلفاد هراوان استا عمدواً برای خرعوب کاردن و
هریب نهن حریف خورد اسلفاد قرار خیییرد .در طول سه سالی که از شروع برجام یذشت درو های
بزرگ ختللفی به درون جاخعه ایران وزریق شد .بتشی از این درو ها عراارع بودناد از اینکاه «کال
دول حاصل از برجام در سوریه و عراق برای خرارز با داعش هزینه شد« ».ایرانیها دولهای حاصال
شد از وواهق برجام را به حوییهای یمن دادند و آنها با دول ایاران در حاال خراارز باا ائالالف باه
رهرری عربسلان هسلند« )Trump, 2018/5/8( ».بتشی از هساد خالی و بانکی ایران به دولهاای
آزادشد از برجام بازخییردد که عد ای آن را در قالب وام و وساهیالع از باناکهاا خاار کردناد».
«ایران همه دارایی خود را برای ساخت خوشک و ووسعه برناخه خوشکی اخلصااص داد اسات» ایان
درو ها خکرر و از طریق شرکه¬های خجازی و رسانههای ختللف شنیداری و وصویری بازنشر شادند
به یونهای که در جریان اعلراضاع خیابانی دی خا  6931خاردم باه شاعارهایی از ایان دسات روی
آورند« :یه اخلالس کم بشه خشکل خا حل خیشه»ا «نه غز ا نه لرنانا جانم هدای ایران»ا «سوریه را
رها کنا هکری به حال خا کن» «دشمن خا همین جاست .درو خیهند آخریکاست» این شاعارها کاه
برخی از آنها ساخلارشکنانه نیز بود عمالً دولت را در بن بست قرار داد.
درحقیقت این شعارها بدنرال آن بود وا با اهزایش هشار بر دولتا آن را یکراار دیهار بار سار خیاز
خذاکر کشاند و وواهقی واز و بدور از قرل بر آن وحمیل نماید .کما اینکه هام دونالاد وراخا اشاار
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کرد که «ایرانیها به خیز خذاکر بازخواهند یشت» و هم رئیس جمهاور در سافر باه اسالان سامنان
اعالم کرد در سال جاری  0دیشنهاد خذاکر به دولات از ساوی آخریکاا داد شاد اسات( .روحاانیا
)6931/3/64
نتیجهگیری

وحریم¬ها عالو بر اینکه ایراع خسلقیم اقلصادی بر جاخعه دارد ایراع روانی بر شهروندان نیاز دارد.
این ایراع عموخا با این هدف طراحی شد است که خوجب اهزایش حاس درد و داایین آخادن خیازان
اسلقاخت جاخعه هدف یردد .برای رسیدن به این خواسله خجموعهای از واکلیکها خایوواناد خفیاد و
خویر واقع شود .این واکلیکها قابل احصا شدن نیسلند و طیف یسلرد ای را دربرخیییرند .بتشای از
خهملرین آنها عراروند از :ایجاد و یشلرش شاایعها اغاراق و بازرگ نمااییا وکارارا برچساب زنایا
وحریک عاطفه ییرندیان دیاما درو بزرگا وتریب روحیه و  ....این واکلیک عموخاً از دیش از وضاع
وحریم¬ها به کار بسله شد و در ومام طول خدع اجرای وحریم به قاوع خاود بااقی خواهناد خاناد.
خوهقیت این دست از واکلیکها به دو دسله عواخل داخلی و خارجی بسلهی دارد .نتست اینکه دولت
وحریم کنند به چه رسانه هایی برای رساندن دیام خود دسلرسی دارد و آن را با چاه خیازان شادع و
ضعف نسرت به جاخعه هدف به کار خیییرد و دیهری هناوریهای اطالعاوی و اروراطی که در اخلیاار
جاخعه هدف است و خوجب خییردد وا جوانان به طور خاص و سایر یرو های جمعیلی به صورع عام
بلوانند این دیامها را دریاهت نمایند .اینکه دولت وا چه حد قادر است بر رسانهها کنلرل داشله باشاد و
یا اخکان دسلرسی به برخی اطالعاع را خحدود سازد .شکست وحریم¬ها عالو بر اینکه وابساله باه
اصالحاع اقلصادی در داخلا باالبردن ووان خقاوخت و وحملا وقویت اراد هاا نیفلادن در دام وندروی
و احساسیراییا برناخه ریزی صحیح بارای خادیریت بازارهااا رهاایی از خنازوی شادن جهاانی دارد
خسللزم ووجه به ابعاد روانی وحریم¬ها و چار اندیشی برای آن است .در این قسمت دولات خایوواناد
با اطالعرسانی صحیح و به خوقعا جلوییری از نشر شایعاع در جاخعها خلنوع رسانی شیو های اطالع-
رسانیا بیان کلیه اخرار و ووضیحاع از خرجعی واحد و  ...جلوی خویر واقع شادن ایان واکلیاکهاا را
بهیرد.
منابع
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فیروزه درشتی ،چاپ دوم ،تهران انتشارات ایران.
.1

باصری ،احم ؛ حامیانی ،ابراهی« ،)1933( :کارکرد رساتههرای اراهرار ای در تصرریر

سازی ذهن اردم» ،فصلنامه روانشناسی نظامی ،دوره  ،1شماره  ،4صص.31-31
.9

باقری دولت آبادی ،علی؛ شفیعی ،محسن ( ،)1939از هاشمی تا روحاتی :بررسی سااس

یارجی ایران در پرتر تظریه ساز اتگاری ،تهران تیسا.
.4

بی.بی.سی فارسی (« ،)1113کمبرد پرشک در ایرران اکر

سراز شر

اسر » ،قابد

دسترس در http://www.bbc.com/persian/iran-45391656

 .5حسنی ،محم ( ،)1935فرهنگ و رساتههای ترین ،ق :دفتر عق .
 .6خامنهای ،سی علی (« ،)1936/11/13ااا واری رهبر اعظم اتقالب به آین

ککرر» ،قاب

دسترس در https://www.parsnews.com/

 .7خامنهای ،سی علی (« ،)1936/11/14بااتات در دی ار با رئاس و اعضای اجلس یبرگان
رهبری» ،قاب دسترس در http://www.leader.ir/fa/speech/20790

 .3خبرگزاری دویچه وله (« ،)1113اا در ایران ارشک داریم ااا پرشرک تر اریم» ،قابد
دسترس در https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-45518825

 .3دادگران ،محم ( ،)1935اباتی ارتباطات جمعی ،تهران مرواری .
 .11ذوالفقاری ،مه ی ( ،)1931اصرل و اباتی عملاات رواتی ،درآم ی بر اهد ا ،،ابزارهدا و
روشها.تهران انتشارات دانشگاه امام صادق.
 .11روحانی ،حسن ( ،)1937/3/14سخنرانی در ممع مردم در سفر استانی دولت به سمنان .
 .11روحانی ،حسدن (« ،)1937/7/4سخنراتی کاا رئاس جمهرر در تکس

یبری سرازاان

ال » ،قاب دسترس در https://tamasha.com/v/yekde

 .19روحانی ،حسن (« ،)1937/4/6رئاس جمهررر در تکسر

دولررررررر » ،پایگددددددداه ا ددددددد

هرم ات یکری ار یران ارشر

رسدددددددانی دولدددددددت ،قابددددددد دسدددددددترس در

http://www.president.ir/fa/104983

 .14زهرانی ،مصطفی ( ،)1976تظریههای تحریم اقتصادی ،تهران وزارت امورخارمه.
 .15سوربن ،ورنر؛ تانکارد ،میمز دبلیو ( ،)1931تظریههای ارتباطات ،مترم :علیرضا دهقدان،
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تهران انتشارات دانشگاه تهران.
 .16شبکه العدال« ،)1937/3/19( :ادعای پااپئر :تحریم¬ها اردم ایران را ه ف قرار تمری-
ده » ،قاب دسترس در https://fa.alalamtv.net/news/3873161

 .17شبکه تلویزیدونی صد ای آمریکدا (« ،)1113/11/7برایران هرر
پرافتخار ایران ایستاد اس

 :آاری را کنرار ارردم

» ،قاب دسدترس در https://ir.voanews.com/a/us-iran-

sanctions/4648286.html

 .13علیزاده اق م ،محم بداقر ( « ،) 1931بررسی اازان ااار بره آینر

در داتکرجریان و

عراا ارثر بر آن» ،مجله مامعه شناسی کاربردی ،شماره  ،11صص .116-133
 .13عیوضی ،محم رحدی« ،)1933( :تاثار رساته بر رفتار اتتخابراتی» ،فصدلنامه پدهوه هدای
ارتبا ی ،دوره  ،16شماره ،1صص.157-174
 .11عزیزی ابرقویی ،محسن (« ،)1934ت ناکهای جنرگ رواتری دشرمن در سراا تمرایی
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