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يکا براي تاثيرگذاري اي آمرهاي رسانهها: نگاهي به تاکتيک چهل سال با تحريم

 ها بر ايرانيان بيشتر تحريم

 *آبادی دولتعلي باقری 

 چکيده 

 ای آمريکا برای خنثي سازی و کاهش اثرات تحريمهای رسانههدف از مقاله حاضر شناخت تاکتیک

. در همین راستا سوالي که مطرح گرديد اين بود که ايالات متحده از بودهای وضع شده علیه ايران 

ها بر شهروندان و مقامات جمهوری اسلامي  ای برای تقويت اثرگذاری تحريمهای رسانهتیکچه تاک

هـايي هموـون شـايعه پراکنـي، تصويرسـازی های پژوهش ما را به تاکتیککند؟ يافتهاستفاده مي

های غربي موفـ  گیری مقاله نشان داد رسانهذهني، تخريب روحیه، اغراق و ... رهنمون کرد. نتیجه

اند در برخي موارد تاثیرات جدی بر ذهن مخاطبـان ايرانـي گذاشـته و مشـکلاتي را در حـوزه شده

تحلیلـي  -اقتصادی و گاه سیاسي برای دولت ايجاد نمايند. برای انجام پـژوهش از روش توصـیفي 

 استفاده گرديد.

 واژگان کليدي
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 مقدمه

يابي به اهداو خود در عرصه نظام بين الملل به ابزارهـاي مختلفـي توسـل پيـدا ها براي دستدولت

گيرد که در آن از جنگ تا تهديد بـه جنـگ گرفتـه تـا کنند. اين ابزارها طيف گوناگوني را دربرميمي

ه طول عمـر ها وجود دارد. ادبيات تحريم در تاريخ روابط بين الملل قدمتي به اندازو ت ويق ها تحريم

همواره بحثي آمـنا اسـت و هـوادثي  ها تحريمانسان دارد. در تاريخ اسلام و فرهنگ ميعي نيز بحث 

اصحاب آن هضـرت را بـه ذهـن متبـادر  و )ع(هسينطالب و بستن اب بر روي امام چون معب ابي 

ف توسط آمريکـا هاي مختلسازد. از ابتداي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران پيوسته و با بهانهمي

 تحـريمي اعمالي عليـه ايـران ها تحريمترين و ک ورهاي غربي مورد تحريم قرار گرفته است. جدي

ميليون دلـار در  21گذاري بيش از تحت عنوان تحريم داماتو بود که هرگونه سرمايه 1071ي سال ها

به قوت خود باقي مانـده  از آن زمان تاکنون ها تحريمکرد. اين صنايع نفت و گاز ايران را تحريم مي

گردد. همچنين روساي جمهور آمريکا هر ساله و به طور خاص از سال يکبار مجدد تمديد مي 11و هر

فرمـان اجرايـي برقـراري وضـعيت  1016آبان  10زمان امغال سفارت اين ک ور در تهران به تاريخ 

يي است کـه در طـول چهـل ها تحريمکنند. اين فرمان اساس بسياري از را امضا مي اضطراري ملي

دهـد روابـط دو ک ـور هنـوز بـه هالـت عـادي سال گذمته عليه ايران وضع مده است و ن ان مـي

ي که پيرو اين وضعيت اضطراري ملي اعلام هاي اجرايبرخي فرمان کاخ سفيدبه گفته بازنگ ته است. 

ها بعد از خروج گرديد اما تمامي اين فرمان، لغو 1011در سال  برجام، همزمان با عملي مدن بودمده 

 مجدد به هالت اوليه خودبازگ ت.  1017ارديبه ت ماه  16آمريکا از برجام در 

عليه ايـران اعمـال  1017آبان  10مرداد ماه و موج دوم در  11عليه ايران در  ها تحريمموج اول 

ايـران و غـرب بـه هالـت تعليـق  اي هسـتهيي که بعد از انعقاد توافق ها تحريمگرديد. بدين ترتيب 

بازگ ت. آنچه کـه  اي هستهپيش از توافق  درآمده بودند مجدد اعمال گرديدند و مرايط دو ک ور به

و مدت و ضعف آن بلکه اثرات روانـي و  ها تحريممهم و هائز اهميت است نه خود  ها تحريمدرباره 

سـنجش ميـزان اراده ملـي مـردم و مسـوولان  هـا تحـريمذهني آن در جامعه است. درواقـع هـدو 

ي ترين ف ار در آن بخش وارد گـردد جمهوري اسلامي ايران است تا نقطه مکنندگي آن محاسبه و ب

تا امکان تغيير رفتار بازيگر هدو فراهم گردد. بـه همـين منظـور از همـان آغـاز پيـروزي ترامـد در 

اي عليـه برنامـه تبليغات جـدي و گسـترده 2111نوامبر سال  6انتخابات رياست جمهوري امريکا در 

ور آمريکا قـول داد وعـده انتخابـاتي خـود در ايران و توافق برجام به راه افتاد و رئيس جمه اي هسته

( در طـول ايـن مـدت کـارزار تبليغـاتي Trump, 2018/5/8) مورد پاره کردن برجام را عملي سازد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
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ايجـاد گرديـد کـه از تـاثيرات  ... هاي مجـازي وهاي تلويزيوني، راديويي، رسانهاي در مبکهگسترده

ايتاً با خروج آمريکا از برجام ايـن وعـده محقـق مـد و داد. نهبر دولت ايران خبر مي ها تحريممديد 

بر زندگي مردم مروع گرديد تا جائيکه افـزايش قيمـت  ها تحريماي از تبليغات درباره اثرات دوره تازه

دلار، کاهش فروش نفت، محدودسازي دسترسي ايـران بـه منـابع درآمـدي خـود، قطـع سـوئيفت و 

ي جديد ها تحريمي بين المللي به عنوان بخ ي از تاثيرات دسترسي ايران به مبکه مبکه مالي و پول

ولان جمهوري اسلامي وجود دامـت و هـم از اين اماره هم در کلام مسئمکرر مورد اماره قرار گرفت. 

مد. يکي از پيامـدهاي ايـن امـر ايجـاد نـوعي دو دسـتگي در هاي غربي مکرر تکرار ميسوي رسانه

ا برعهده مخالفين برجـام کرد مسئوليت وضعيت پيش آمده رمي فضاي سياسي ايران بود. دولت تلاش

ها را مقصر جلوه دهد و مخالفين برجام دولت را به اعتمـاد بـه غـرب و سـاده اندي ـي در ننهاده و آ

هـاي بي ـتر غـرب بـراي بـرداريتواند زمينه سـاز بهـرهکردند. اتفاقي که خود ميمذاکرات متهم مي

مود اين است کـه ايالـات متحـده از چـه سوالي که در اينجا مطرح مي گردد. ها تحريماثربخ ي به 

بـر مـهروندان و مقامـات جمهـوري اسـلامي  ها تحريماي براي تقويت اثرگذاري هاي رسانهتاکتيک

تحليلي اسـتفاده مـده و منـابع لـازم بـه مـيوه  - کند؟ براي اين منظور از روش توصيفياستفاده مي

 است.اي گرداوري مده کتابخانه

 چارچوب نظري

ترين رمته علمي در مطالعه تحـريم اقتصـادي، سياسـت بـين الملـل اسـت. ايـن رمـته داراي اصلي

هاي مختلف است. در اين بـين سـنت واقعگرايـي بـيش از ديگـر مکاتـب در تبيـين تحـريم پارادايم

ر محيطـي هـا داقتصادي بين ک ورها مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. از منظـر واقعگرايـان دولـت

کنند که هيچکونه تضـميني بـراي امنيـت در آن وجـود نـدارد. لـذا هـر يـک از آنارميک زندگي مي

بازيگران بايد بکومند تا به هداکثر قدرت براي تامين منافع ملي دست پيدا کنند. از ديـد واقعگرايـان 

ايـن  ل دارنـد.هاي خود در عرصـه بـين الملـها ابزارهاي مختلفي براي تحقق اهداو و خواستهدولت

ابزارها عبارتند از: متقاعدسازي و تبليغات، ديپلماسي: مامل چانه زني، مصالحه و بده بسـتان، تحـريم 

 ( 1، 1071اقتصادي و اقدام مسلحانه )اعم از آمکار و پنهان( )زهراني، 

گذارند نخست تاثيرات مستقيم که به صـورت دو دسته اثر در جامعه هدو به جاي مي ها تحريم

گيرد و ديگري تاثيرات غيرمستقيم امـا مکمـل کـه هـوزه هاي اقتصادي را هدو ميخص بخشم 

ي اقتصادي يکي از مسائل مهم و ها تحريمروان ناختي مهروندان ک ور تحريم مده است. در بحث 
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در جامعه هدو است. براي اينکه اثرگذاري بتوانـد بـه  ها تحريمهياتي چگونگي بالابردن تاثيرگذاري 

ولان آن نظام سياسي را تحت تاثير قرار دهد از جنـگ روانـي اسـتفاده حيح مردم عادي و مسئو صنح

ها هستند مناخت نظريات مطرح مود. از آنجا که مهمترين ابزار جنگ رواني در عصر کنوني رسانهمي

توانـد بـه فهـم بي ـتر موضـوع کمـک نمايـد. ها و چگونگي عملکردمان مـيدرباره نقش اين رسانه

ها بر ذهن مخاطبان نظريات مختلفـي مطـرح مـده اسـت. برخـي از نظريـات وص تاثير رسانهدرخص

مود بر ايـن که از آن با عنوان نظريه کمربند انتقال يا سوزن تزريقي نيز ياد مي 1همچون نظريه گلوله

و  گيرند اثـرات قـويهاي ارتباط جمعي بر همه مخاطباني که در معرض آن قرار مياعتقادند که پيام

ها کلمـه بـه کلمـه در ذهـن ( گويي پيام1061)سوربن و تانکارد،  گذارندکمابيش يکساني برجاي مي

ها رفتاري ن يند و اين اهساسات و نگرشمي - يعني محل ذخيره اهساسات و نگرش ها –مخاطب 

ل ايـن نظريـه بـر ايـن اصـ( 110، 1066)عيوضي،  کنندرا که مطلوب منبع پيام بوده است ايجاد مي

استوار است که رسانه، اثري مستقيم دارد و مخاطب در مقابل پيـام آن خلـع سـلاح اسـت؛ از ايـن رو 

براسـاس ايـن نظريـه، . اي اسـتپذيرد و اين پايان فراگرد ارتبـاط رسـانهخواسته يا ناخواسته آنرا مي

گـر فراگـرد مود و نـه بـه عنـوان کنشمخاطب صرفاً به عنوان طرو پذيرنده در ارتباط محسوب مي

تواند گلوله جادويي خود را به سوي دهنده مي بر اساس اين نگرش پيام( 111، 1061)هسني،  .ارتباط

هـا را بـه فيلامنـت تواند الکترونگونه که يک مدار الکتريکي ميبيننده يا منونده مليک کند و همان

. گيران را رومـن کنـدواند اندي ه پيامتداخل لامد ببرد و آن را رومن کند او نيز با گلوله جادويي مي

 (11، 1061)دادگران، 

ها بـه صـورت مسـتقيم بـر اما برخي نظريات ديگر چنين ادعايي را زير سوال برده معتقدند رسانه

نهنـد. از سـوي اي برجاي ميگذارند بلکه اثر خود را از طريق عوامل واسطهذهن مخاطبان تاثير نمي

سازند. اين ديدگاه ه را تبديل به يک عامل ثانويه و نه يک عامل علّي مياي رسانديگر عوامل واسطه

اثـر »در اثري تحت عنوان اثرات ارتباط جمعي ت ريح گرديد و تحت عنوان 5که از سوي جوزو کلاپر

 دهد. مود اثر محدود رسانه را تابع خواست مخاطب قرار مياز آن ياد مي« هامحدود رسانه

يه، نظريه سومي وجود دارد که به نظريه کامـت معـروو مـده اسـت. ايـن در مقابل اين دو نظر

هـا بـا کند که رسانه( طرح مده است اين ايده را مطرح مي1161) نظريه که از سوي گرينر و ديگران

هـا هاي رايج در ذهن آنها و ارزشبيني، نقشها مبادرت به کامت جهاننفوذ فراگير در ميان خانواده

                                                                        

1 . Ball Theory 

2 . J. Klapper 
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-بندي نمود که رسانهتوان اينگونه جمع( در کل مي60، 1061نقل از باصري و هاجياني،)به  کنند.مي

دهنـد و در اينخصـوص ها به دو ميوه مستقيم و غير مستقيم مخاطبان خود را تحت تاثير قـرار مـي

 . توانند کارکردهاي مختلفي دامته بامندمي

 انهاي مورد استفاده آمريکا در جنگ رواني عليه ايرتاکتيک

ها را بـه خـدمت اي از تاکتيکي آمريکا عليه ايران، وامنگتن هر بار مجموعهها تحريماز زمان وضع 

تر سـازد. را بي تر ساخته و مقاومت مردم ايران را مکننده ها تحريمگرفته تا بتواند ميزان تاثيرگذاري 

 ها عبارتند از: بخ ي از مهمترين اين تاکتيک

 شايعه پراکني .9

ها نسبت به مخـالفين و رقبـاي هاي جنگ رواني که از سوي بسياري از دولتترين ميوهيکي از رايج

مود مايعه پراکني است. مايعه از آن جهت که تاييد صحت و سـقم آن زمـان ها به کار گرفته ميآن

منوند فرصتي براي مـنيدن اصـل موضـوع پيـدا نکننـد اي را ميبر است و چه بسا افرادي که مايعه

هاي اطلـاع رسـاني ضـعيفي دارنـد و يـا رگذاري بالايي دارد. عموماً در ک ورهايي که سيستمقدرت اث

 ها هستند مايعه پراکني قدرت موفقيت بالايي دارد. اي در دست دولتداراي نوعي انحصار رسانه

تـر گـردد وهـور نسـل هاي گذمته اين هربه تيزتـر و برنـدهآنچه که موجب گرديده تا طي سال

اي در ايـن ها بر آن کنترل چنـداني ندارنـد. لـذا طـرح هـر مـايعهها است که دولترسانه جديدي از

يابـد فرصـت پاسـخگويي و فضاهاي مجازي آن هم در زماني که تعداد آن بـه يکبـاره افـزايش مـي

اي اين فرصت را ندارند کـه در يـک هاي تک رسانهدهد. زيرا دولتباورپذيري را تحت تاثير قرار مي

ها د خبر را تکذيب نمايند و اگر هم چنين فرصتي دست دهد مخاطبين لزوماً همه اين تکذيبيهروز چن

مـوند کـه چـه خبـري را هاي دولتي درگير نوعي دور باطل ميکنند. از اين لحاظ رسانهرا قبول نمي

 تکذيب کنند و چه سکوت، آن خبر تاثيرگذاري خود را خواهد گذامت. 

و بـدنبال طـرح مـايعه  1017توان در مهريور ها را ميمايعه پراکنيجديدترين مصداق اين نوع 

خبر کمياب مدن برخي از اقلام مصرفي ازجمله دستمال کاغذي، نوار بهدامتي و پومک بچـه سـرا  

ها براي خريد اين اقلـام ها و مغازهگرفت. اقدامي که به يکباره به هجوم مهروندان ايراني به فرومگاه

ر نيز دولت تلاش نمود تا با وارد کردن اين محصول به بازار جلوي باورپذيري اين منتهي مد و هرچقد

آور را تجربه نمود. کمبود ايـن اقلـام مايعه را بگيرد موفق ن د و نهايتاً قيمت اين اقلام رمدي سرسام
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توانـد پومـک بـه خود دو بحث جانبي و جنگ رواني ديگر را بوجود آورد و آن اينکه دولتي کـه نمـي

تواند مومک توليد کنـد و اساسـاً چـرا اندازه کافي توليد نمايد و يا در توليد آن ناتوان است چگونه مي

؛ بي.بي.سي 2116)خبرگزاري دويچه وله،  بايد توليد کند؟ آيا جامعه به مومک نياز دارد يا به پومک؟

وعي قصد دامتند تا با ن زدند بههايي که به اين مباهث دامن مي( ناگفته پيداست رسانه2116فارسي، 

سوق دهنـد و از  2هاي مومکي و هتي برجام ها را به سوي مذاکره بر سر برنامهولين آنف ار بر مسئ

گيرند ولان تصميم ميها و انچه مسئطرو ديگر به مهروندان ايراني القا نمايند بين نيازهاي واقعي آن

ظام را زيرسوال برنـد و بـه مـهروندان القـا خواستند هتي دستاوردهاي علمي نها ميفاصله است. آن

هاي سياسي خود تجديدنظر نمايند و يا دولت را وادار نماينـد از سرسـختي کنند بهتر است در انتخاب

ها توجه نمايد. در هقيقت ن ان دادن در برابر غرب خودداري نمايد و به مسائل معي تي و مصرفي آن

-ز سطوح استراتهيک به سطوح پائين و ابتدايي فروکاسته مـيدر اين تاکتيک نيازهاي مردم ايران را ا

 کاهد.

 تخريب روحيه .9

 از کـه اسـت انسـاني علـوم در توجـه مورد و مهم هايموضوع از آينده به نسبت نااميدي و اميدواري

 بـا رابطـه در ديگـري هايگونه به هفتاد، دهه از و بررسي علمي هايچارچوب در ،1111سال  اواخر

 انسـان زنـدگي در انگيـزه مهمتـرين بـودن اميدوار. است مده مطرح بقا سازگاري و ي،منف اهساسات

 بـه دامت چيزي به اميد کسي اگر زيرا است انسان در زندگي پي رفتي و پويايي هر من ا اميد، است؛

 (1011 اقـدم، )عليـزاده. کنـدمـي مهيا خود را براي هدو آن دستيابي هايزمينه و يابدمي دست آن

 موفقيـت، اهسـاس بر که دانندمي مثبتي انگيزش هالت عنوان به را اميد (1111) و همکاران دراسناي

 بـديليبـي واريانس اميدواري که دهدمي ن ان هاپهوهش. کندمي عمل و مسير فعال عامل عنوان به

 مـند.با دامته مختلف متغيرهاي بينيپيش به خوبي کمک تواندو مي وردآمي وجود به خومبيني براي

 خود آينده براي فرد يک که است درخواستي کيزان معقدند اميدواري و ( کلارک1066 )گيتي قري ي،

 گسـترش هـايتوانـايي بـا در رابطـه را افـراد ادراک اميـد، (Clarke and Kissane, 2002) دارد

 & Snyder) دهدن ان مي هدو به رسيدن تا انگيختگي هفظ و هدو به رسيدن جهت در راهبردها

et.c , 2007)  

 اين با و است آينده به افراد توجه و دربردارنده تصورات چوکنيوو نيز معتقدند اميد و کلمنت مک

 از سـازيمفهـوم نـوع هـر. گرددمي فرد تلاش باعث گردد، هاصل مثبت نتايج دارد که اهتمال تصور
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 McClement) کنـدمي سمنعک را آن فرايندنگري و آينده نگر پويايي، هاي چندبعدي،ويهگي اميد،

and Chochinov, 2008) نگاه متوجه خـواهيم مـد ات از اميد به آينده را بپذيريم آاگر اين توصيف

عليه ايران تخريب روهيه مردم ايران و از بين  ها تحريمکه يکي از ابعاد جنگ رواني آمريکا در وضع 

 بردن اميد به آينده آنان است. 

 فر رساندن آن يکي از مصاديق عيني اين تخريب روهيـه اسـت.له فروش نفت ايران و به صمسئ

(Johnson, 2018) اي از درامد ايران هاصل فروش نفـت و داند که بخش عمدهترامد به خوبي مي

ميعانات گازي است. لذا از همان ابتدا خط خبري تخريبي مبني بر به صفر رساني ميزان فروش ايران 

هـا درهـال از نان ايراني دهد که درآمـدهاي دولـت آام را به مخاطبرا مطرح نمود تا به نوعي اين پي

هاست. هال آنکه بعـد از اعمـال دست رفتن است و روزهاي سختي در بحث اقتصادي پيش روي آن

ايران همچنان فروش نفت و گاز خود به ک ورهايي همچون چين، هند،  1017آبان  10در  ها تحريم

ها و تهديدات داد و اين ک ورها از مجازاتان، يونان و ترکيه را ادامه ميکره جنوبي، ژاپن، ايتاليا، تايو

( ايـن امـر ن ـان داد بـيش از The Reuters, 2018) ترامد براي خريد نفت ايران معاو گرديدند.

 له تضعيف اراده و روهيه طرو ايراني مورد توجه بوده است. مسئله فروش نفت مسئ

دهد که چگونه معظم له اميدآفريني هبري به خوبي ن ان ميهاي مقام معظم رنگاهي به صحبت

اميد و نگاه »دانند: را رمز ماندگاري جمهوري اسلامي دانسته و نا اميدي را مهمترين آسيب يا آفت مي

دانم که خداي متعال اراده فرموده اسـت ي اين ک ور خيلي رومن است. بنده ميبنده نسبت به آينده

ماءالله ملّت ايران بـه برکـت اسـلام، بـه  ترين درجات برساند و بدانيد که انتعاليکه اين ملّت را به م

واهـد خ ايـرانملّـت  انـدازه و ترين درجاتِ يک ملّت در هـدّبرکت نظام اسلامي، بدون ترديد به عالي

 (11/11/1011اي، خامنه) .«رسيد

 تصويرسازي ذهني منفي .3

هـا بـه صـورت روزمـره بسـتگي دارد. هـاي آنزندگي افراد و مهروندان تاهد زيادي به تصويرسازي

مود مثبت بامد هس اعتماد به نفس و مادي در هرچقدر تصاويري که در ذهن ساخته و پرداخته مي

سـازد و ت تصاوير منفي ذهن انسـان را آمـفته و مضـطرب مـيگردد. به همان نسبانسان تقويت مي

هـايي کـه در جنـگ روانـي از سـوي گيرد. يکـي از تاکتيـکجلوي هرگونه خلاقيت و نوآوري را مي

هاي ذهني مخاطبان اسـت. جملـاتي مود تحت تاثير قرار دادن تصويرسازيدممنان به کار گرفته مي

هـي  »، «فساد در ايران ساختاري و نهادينه مده است»، «تنظام ايران ناکارامد اس»از اين دست که 

https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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)ر.ک: کانـال تلگرامـي  «.اميدي به آينده در ايران نيسـت»، «موفقيتي در ايران به دست نخواهد امد

(  همه اين جملات نوعي بدبيني و تصويرسازي ذهني منفي از ايران است کـه 1017آمدنيوز، مهريور 

مود و گـاه هتـي در ادبيـات و هاي مختلف وابسته به غرب بيان ميبه صورت روزمره از سوي رسانه

گردد تا افـراد قـدرت مود. اين تصويرسازي منفي موجب ميهاي داخلي نيز به امتباه تکرار ميرسانه

 ولان را نسبت به چنين کاري ناتوان فرض نمايند.  ها را از دست داده و مسئ تحريممقاومت در برابر 

ذهني فوق که کاملاً منفي است ما پيوسـته ادبيـات رئـيس جمهـور ايـران را  در مقابل فضاسازي

اند تصويري مثبـت از آينـده ترسـيم نماينـد. اند و سعي نمودهايم که از تدبير و اميد سخن گفتهدامته

 .توانست در مقابل ايران انجام داده و چيزي براي نوامبر باقي نگذامته استامريکا هر کاري که مي»

نيست و هدو آن ف ـار روانـي بـر ايـران  «ايچيز تازه»ي آمريکا عليه ايران در ماه نوامبر ها تحريم

ي آمريکا را زير پا بگذارد، افتخار بزرگي بـرايش هسـت چـون ها تحريمهر ک وري که بتواند  .است

اندي ـي مـديران اي ان در ن سـت هـم (0/7/1017)روهاني،  «.ي آمريکا غيرقانوني استها تحريم

ما در برابر ف ارهاي خارجي نبايد عصباني مده، عجله کرده و سست مـويم، »مد دولت نيز گفتند: ار

بلکه بايد قاطع و محکم ايستادگي کنيم و مک ندارم که اگر همه با هم باميم و با تدبير عمل کنيم، 

 ( 1/0/1017)روهاني،  «.از م کلات عبور خواهيم کرد

-معظم انقلاب که همي ه نسبت به آينده خومبين بـوده و طـرح اين ادبيات بسيار به ادبيات رهبر

هـاي ذهنـي نمايد تـا تصويرسـازيخوانند نزديک است و به نوعي تلاش ميهاي دممنان را ابتر مي

ماءالله فرداي ايـن ک ـور  مود به اينکه انگذرد، اعتقاد بنده بي تر ميهرچه مي»منفي را برهم زند. 

...  داريـم اتم ـکل... البتّـه  پي تر خواهد رفت انقلابمراتب بهتر خواهد بود و ه از امروز اين ک ور ب

« ... م ـکل لـاينحلّي مـا در ک ـور نـداريم. ي اينها قابل هل و قابل رفع اسـتنظر ما همهلکن به 

 (20/12/1011اي، )خامنه

 ي آمريکا عليه ايران در دوران اوباما و عضو کميته مـذاکرات برجـامها تحريم، طراح فيوريچارد ن

تحـريم  مکستن استقامت ک ور تحـتيعني  ها تحريمدرخصوص هدو  «ها تحريمهنر »در کتاب 

ک ـور چگونـه سـازماندهي خـود را متناسـب بـا  دهد که يـکاستقامت در واقع ن ان مي»گويد: مي

ها و کننده نمايانگر اولويت کند. رصد استقامت ک ورها براي تحريمروزرساني مي تنگناي تحريمي به

تحريم است. آمريکا براي دستيابي به چنين تصويري از  ها در مقابلنقاط ضعف برنامه مقاومتي دولت

-هاي مردمي، اسناد راهبردي و سخنراني سران ک ور هدو بهـره مـياي، نگرشهاي بودجهاولويت

 (11، 1017)نفيو،  «برد.

https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 اغراق .8

ي وضع مـده در ها تحريماغراق يا مبالغه يکي ديگر از مگردهاي جنگ رواني آمريکا عليه ايران در 

-مبالغـه مطالـب پخش به دست ميوه اين از گيريبهره با تبليغاتي دهه گذمته بوده است. عوامل سه

 و دهنـد جلـوه دارد وجـود آنچـه از بزرگتـر بسيار را کوچک مطالب کنندمي سعي هاآن. زنندمي آميز

آيـد، ميمطالب بزرگ به مکلي ضعيف و در زمان، مکان و جايگاهي که به چ م ن از قادرند همچنين

نمايد ن ـان دهـد ، فصل چهارم( در اين تاکتيک آمريکا تلاش مي1011)ذوالفقاري،  برداري کند.بهره

به قدري گسترده است که ايران توان مقابله و دور زدن آن را ندارد و توان آمريکا در هدي  ها تحريم

زات نمايد. درهقيقت بـا ايـن زنند مجارا دور مي ها تحريمتواند ک ورهايي که است که به راهتي مي

 گردد. مود و اعتماد به نفس او سلب ميميوه نوعي ترس در دل مخاطب ايجاد مي

عليه ايـران بـه کـار  ها تحريمايالات متحده تاکتيک اغراق در مورد سه دسته مخاطبين در بحث 

ايـن  هايي که ممکن اسـت بـه ايـران در دور زدنها و مرکتگرفته است. نخست درخصوص دولت

ايالـات متحـده » دونالد ترامد گفـت: 2116اکتبر  11کمک نمايند. در همين خصوص در  ها تحريم

نوامبر امسال به خريد نفت خود از ايـران  0در  ها تحريممراقب ک ورهايي که بعد از وضع دور جديد 

وئيـت او در ت (Trump, 2018/10/11« )نمايـد.هـا را رصـد مـيدهند هست و با دقت آنادامه مي

انـد و در مـاه يي هستند که تاکنون وضع مدهها تحريمترين اينها گزنده»ديگري در اين باره نومت: 

موند. هر کسي يا ايران تجارت نمايد هق تجارت بـا آمريکـا نوامبر به سطح بالاتري ارتقا بخ يده مي

 Dehghanpisheh and« )را نخواهد دامت. من به دنبال صلح در جهان هستم و نه چيز ديگـري.

Graff, 2018 ) 

را دور بزنـد. مايـک پمپئـو وزيـر  ها تحريمدوم در مورد دولت ايران که ممکن است تلاش نمايد 

 تحـريماي را از طريـق سابقهبيايالات متحده ف ار مالي »امور خارجه دولت آمريکا در اين باره گفت 

( همچنين رئـيس جمهـور آمريکـا توئيـت نمـود: Dargahi, 2018« )بر ايران اعمال خواهد کرد ها

هرگز و هيچگاه نخواهيد توانست آمريکا را يکبار ديگر تهديد نماييد. مما با عواقبي مواجـه خواهيـد »

( مقامـات Trump, 2018/7/23) «ايد.کردهمد که هيچگاه قبلاً در سراسر تاريخ مانند آن را تجربه ن

رهـايي  هـا تحريمآمريکا در اين قسمت هرگونه امکان و مانس اينکه ايران بتواند خود را از مر اين 

 بخ د در هد صفر ارزيابي کردند. 

هـاي مـديد را  تحـريمسوم در مورد مهروندان ايراني کوميدند تا جاي ممکن باورپذيري اعمال 

ها را از مقامات دولتي جدا سازند و اينگونه القا نمايند که بـا وجـود مـديد بـودن ايـن نبالاتر برند و آ

https://www.reuters.com/journalists/babak-dehghanpisheh
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؛ مـبکه تلويزيـوني صـداي 10/6/1017مـبکه العـالم، ) ها وارد نخواهد مـد.آسيبي به آن ها تحريم

 ( 7/11/2116آمريکا، 

 توسل به ترس و ايجاد رعب .5

ميان نيروهاي دممن، به منظور تضعيف روهيه در اين تاکتيک از هربه تهديد و ايجاد رعب و وه ت 

، ضمن تهديـد و ترسـاندن رواني امريکامود. متخصصان جنگ ها استفاده ميو سست کردن اراده آن

هاي اهتمالي فراواني بر سر کنند که خطرات و صدمهمخاطبان به طرق مختلف به آنان چنين القا مي

اي مبهم و توأم با م کلات و مصائب را بـراي افـراد ترسـيم دهطريق، آين اين راه آنان وجود دارد و از

مقامات آمريکايي در طي سه دهه گذمته پيوسته از روي ميز بودن گزينه نظامي براي ايران  .کنندمي

( در ايـن تاکتيـک Tierney, 2012) اند.اند و هتي ايران را تهديد به همله نظامي نمودهسخن گفته

سـازي نماينـد. ه نوعي وضعيت هادث مده در مورد رژيم ليبي را براي ايران مبيهکومند تا بها ميآن

ها نسبت به تداوم پيدا نکردن هکومـت معمـر قـذافي ي وضع مده و نگرانيها تحريمدر مورد ليبي 

وليت سقوط هواپيماي لـاکربي و پرداخـت غرامـت در ايـن ه اين مد که اين رژيم نه تنها مسئمنجر ب

 ( 1012)ر.ک: البرادعي،  خود را نيز تعطيل نمايند. اي هستهد بلکه کل برنامه باره را بپذير

هاي گذمته القاي منـزوي مـدن ايـران در سـطح يکي از مصاديق ايجاد ترس در ايران طي ماه

( دونالـد ترامـد از Trump, 2018/9/26) جهان و قطع ارتباطات تجاري جهان با ايران بوده است.

امضا مده با ايران و خـروج از آن سـخن  اي هستهيد پيوسته از بد بودن توافق زمان ورود به کاخ سف

گفت و نهايتا از اين توافق خارج مد. از آن زمان تاکنون بي ترين ف ار بـر ک ـورهاي جهـان بـراي 

در  هـا تحـريمدانند که موفقيـت فاصله گرفتن از ايران اعمال مده است. مقامات آمريکا به خوبي مي

است. در غير اينصورت ايران فرصت خواهد يافت تا همچون گذمـته  ها تحريممللي مدن گرو بين ال

آفريني ايـران در رها سازد. براي اين منظور با درو  پردازي درخصوص نقش ها تحريمخود را از اين 

اي درصدد هستند تا هزينه همکاري با ايران هاي رسانهيمن و هوادث منطقه و به راه انداختن نمايش

 اند افزايش بخ ند. هاي اروپايي که همچنان در توافق برجام باقي ماندهرا براي دولت

ايجـاد »گويـد: عليه ايران در دوران اوباما در اين باره مـي ها تحريمريچارد نفيو، مسئول طراهي 

به  هاي ايران ]همايت از هزب الله[ ماموريتي است که تايک اجماع کامل جهاني در مورد اين فعاليت

انـد آن را انجـام دهنـد. بـراي خواه و دموکرات نتوانستههال هي  يک از رئيس جمهورهاي جمهوري

 تحـريمهاي متوالي هزب الله را تحريم کرده است، امـا اتحاديـه اروپـا چنـين مثال آمريکا براي دهه
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بـر  هـا يمتحـريي را فقط از پنج سال پيش عليه اين سازمان اعمال نموده است و صرفاً هـم ايـن ها

ماخه نظامي اعمال مده است و براي هزب الله نيز بسيار راهت خواهد بود کـه منـابعش را از مـاخه 

يي چندان اثرگذار نخواهـد ها تحريمهاي ديگر منتقل کند و ناگفته پيداست که چنين نظامي به ماخه

 (117، 1017)نفيو، « ها طول ک يد تا مکل بگيرد.بود. اما همين تحريم نيز مدت

 بمباران اطلاعاتي .6

ها را کند آنکند که فرد فرصت پيدا نميقدر اطلاعات پراکنده پخش ميکننده آن گاهي عامل تخريب

بررسي کند. معمولاً برخي از اين اطلاعات صحيح و بي ترمان غلط اسـت. در چنـين مـرايطي، ذهـن 

ت چنداني در دست نيست، بي ـتر مخاطبين اهتمالا آمادگي پذيرش مواردي را که در موردمان اطلاعا

( در طول دو دهه گذمته آمريکا هجـم عظيمـي از اطلاعـات را دربـاره 1010)عزيزي ابرقويي،  .دارند

ايران منت ر کرد. اطلاعاتي که محور اصلي آن ايـن نکتـه بـود کـه ايـران در هـال  اي هستهپرونده 

نمايـد. هتـي ي و مخفي دنبال مـيخود را به صورت پنهان اي هستهساخت بمب اتمي است و برنامه 

دارد که تنها سه مورد نطنز، فـردو و بومـهر را جهانيـان و  اي هستهگاه ادعا مد ايران چندين برنامه 

عليه  ها تحريمهاي ديگر پنهان هستند. ريچارد نفيو عضو کميته طراهي دانند و برنامهمردم ايران مي

ده را تبليغ کرد که ايران به صورت فعال درهال پيگيـري آمريکا اين عقي»گويد: ايران در اين باره مي

آميزي کـه بتوانـد در مقطعـي در هاي صلحتسليحاتي است و صرفاً به دنبال فناوري اي هستهبرنامه 

بسياري از متحدان آمريکـا در مـورد ايـن ادعـاي  ... ساخت تسليحات مورد استفاده قرار بگيرد نيست

ان صرفاً با مقاصد تسليحاتي است ابراز مک و ترديد مي کردند. آنها اير اي هستهوامنگتن که برنامه 

هاي ايران را بپذيرند، خصوصاً در جايي که هي  گونه مواهد مسـتقيم و هاضر بودند برخي از استدلال

 (01، 1017)نفيو، « وجود ندامت. اي هستههاي پهوه ي ايران در ساخت سلاح غيرمبهم از فعاليت

مد ذهن مردم ايران و جهان را درگير خـود سـاخت تـا ه صورت مکرر بيان مياين اطلاعات که ب

ايران بعد نظامي دارد و نهايتاً پرونده ايران  اي هستهجائيکه ک ورهاي جهان را مجاب ساخت برنامه 

...( عليـه  ،1606، 1707، 1121) به موراي امنيت سازمان ملل متحد ک ـيده مـد و مـش قطعنامـه

ي هـا تحـريمي آمريکا را از هالت يکجانبـه بـه ها تحريمهايي که دامنه قطعنامهايران تصويب مد. 

 فراگير ارتقا بخ يد. 

 استفاده از عاطفه گيرندگان پيام .1

کـارگيري آنـان اهسـاس مود تعابيري در خبر مورد استفاده قرار گيرد کـه بـهدر اين روش تلاش مي
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کلماتي نظير تبعيض، ولم به زنـان، ف ـار  .ندعاطفي مخاطبان را به طور ساختگي تحريف و تهييج ک

ستيزي، فجايع ب ري و ستيزي، قانونسوزي، دولتبرکودکان، مکنجه، بازجويي، توطئه، خفقان، نسل

. ايالات متحده آمريکـا بـه هنگـام وضـع تواند اهساسات يک مخاطب را برانگيخته نمايدمانند آن مي

مامل مـواد غـذايي و  ها تحريمنمود که اين له تاکيد ميمسئ پيوسته بر اين 1017ها در آبان  تحريم

اي ايران است. هاي منطقهفقط براي پي گيري و مهار ماجراجويي ها تحريمدارويي نخواهد مد. اين 

اين درهالي است که به گفته وزير بهدامت، سيد هسن هاممي، اين تبليغات دروغي بـيش نيسـت و 

ي آمريکا هاضـر بـه فـروش دارو و تجهيـزات ها تحريميي از ترس هاي داروعملاً بسياري از مرکت

طي يک ماه گذمته هي  مرکتي اين امکان را ندامته است که پـول خـود »پزمکي به ايران نيستند. 

جمهوري آمريکا به دنبال فريب افکار عمومي است. صحبت از تحـريم در قـرن را منتقل کند. رئيس 

آبان نمايان مد و مـا توانسـتيم  10 ترين تاثير تحريم قبل از ي .بيست و يکم، يک نوع موخي است

دهيم م ـکلي بـراي مـردم ايـران مـکل بازار را اداره کنيم. هرچند کار ما دموار است، اما اجازه نمي

کنيم که تحـريم هسـتيم، برد، افتخار نميکه در تحريم به سر ميسال است  01بگيرد. ايران بيش از 

 (  12/1/1017)هاممي،  «کنيم که ملت مقاومي هستيم.اما افتخار مي

نويسـد: سازد. او در اين بـاره مـيگويي آمريکا را ريچارد نفيو به مکلي ديگر اف ا ميهمين درو 

 هـا تحـريمها از اين روش استفاده کرده است، به خصوص در مورد اعمال دولت ايالات متحده سال»

آمريکا مسئوليت خود در مورد مسـائل ب ردوسـتانه را در هـداقل  در ک ور ايران، در اين زمينه دولت

...طبيعتاً وقتي مما توانايي ک ـور را بـراي بـه  ها مانه خالي کرده استممکن دانسته و از زير بار آن

دهيد، طبيعتاً ف ـار بـر واردات آن ک ـور را بـه دست آوردن ارز خارجي از طريق صادرات کاهش مي

تواند ادعـا کنـد دهيد. درست است که يک تحريم کننده ميدارو افزايش مي خصوص در زمينه غذا و

تواند از تقابل به صـورت که مسئوليت تنظيم واردات يک ک ور با خود آن ک ور است و آن ک ور مي

توان نيست، خصوصاً در ميان عامه مردم و نمي ها تحريمکلي پرهيز کند. اما اين نافي دردناک بودن 

 (10، 1017)نفيو، « ک هي  نق ي در ايجاد چنين بحراني ندامته است.گفت که تحري

مـود و م ـخص هاي آمريکا بردامته مياخلاقياين در هالي است که در مواردي که پرده از بي 

کومـد بـه نـوع ديگـري ؛ آمريکـا مـيروندان و بيماران اثر گذامـته اسـتبر مه ها تحريمگردد مي

 اي هسـتهدولت ايران براي هفـظ برنامـه »دار کرده و مدعي مود اهساسات عاطفي مردم را جريحه

درهقيقـت در ايـن « اي ارزش دارد؟نمايـد. آيـا چنـين برنامـههايي را بر مردم تحميل ميخود هزينه

کند ازطريق ف ار م سياسي خود قرار داده و تلاش ميتاکتيک جديد ايالات متحده مردم را در برابر نظا
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ن يني نمايـد. نمونـه عينـي ايـن دولت را بي تر سازد تا دولت از موضع خود عقب ها ف ارها بربر آن

اتفاق افتاد. زماني که بسياري از داروهاي بيمارهاي خاص و انواع  1011و  1011هاي له در سالمسئ

له دست دادند. همين مسئ ها عزيزان خود را ازها در ايران ناياب و يا گران مد و برخي خانوادهسرطان

هـاي تبليغـاتي گيـري برنامـهجهـت 1012باعث گرديد تا از قضا در انتخابات رياست جمهوري سال 

با غـرب  اي هستهبرخي از نامزدهاي رياست جمهوري به اين سمت ک يده مد که بايد بر سر برنامه 

 به توافق رسيد و وضع کنوني و مرايط زندگي مردم قابل تحمل نيست.

 دروغ بزرگ .4

اين اصـل امـروزه تبـديل «. تر استتر بامد باور آن آساندرو  هرچه بزرگ»ه است از قديم گفته مد

و تغيير ذهنيت مخاطبـان  ها تحريماي غرب براي تاثيرگذاري بي تر هاي رسانهبه بخ ي از تاکتيک

براي مرعوب کـردن و  اين تاکتيک قديمي که هنوز هم مورد استفاده فراوان است، عمدتاًمده است. 

هاي در طول سه سالي که از مروع برجام گذمت درو  .گيردهريف مورد استفاده قرار مي فريب ذهن

کـل »ها عبـارت بودنـد از اينکـه بزرگ مختلفي به درون جامعه ايران تزريق مد. بخ ي از اين درو 

هاي هاصـل ها پولايراني« »پول هاصل از برجام در سوريه و عراق براي مبارزه با داعش هزينه مد.

ها با پول ايـران در هـال مبـارزه بـا ائتلـاو بـه نهاي يمن دادند و آمده از توافق برجام را به هوثي

هـاي بخ ي از فساد مالي و بانکي ايران به پول( »Trump, 2018/5/8) «رهبري عربستان هستند.

« ج کردنـد.هـا خـاراي آن را در قالـب وام و تسـهيلات از بانـکگردد که عدهآزادمده از برجام بازمي

ايـن « ايران همه دارايي خود را براي ساخت مومک و توسعه برنامه مومکي اختصـاص داده اسـت»

هاي مختلف منيداري و تصويري بازن ر مـدند ي مجازي و رسانهها مبکهها مکرر و از طريق درو 

روي  ه مـعارهايي از ايـن دسـتمـردم بـ 1011اي که در جريان اعتراضات خياباني دي ماه به گونه

سـوريه را »، «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران»، «يه اختلاس کم ب ه م کل ما هل مي ه»ورند: آ

اين مـعارها کـه « دممن ما همين جاست. درو  ميگند آمريکاست« »رها کن، فکري به هال ما کن

 ها ساختارمکنانه نيز بود عملاً دولت را در بن بست قرار داد. برخي از آن

ين معارها بدنبال آن بود تا با افزايش ف ار بر دولت، آن را يکبـار ديگـر بـر سـر ميـز درهقيقت ا

مذاکره ک انده و توافقي تازه و بدتر از قبل بر آن تحميل نمايد. کما اينکه هـم دونالـد ترامـد امـاره 

و هم رئيس جمهـور در سـفر بـه اسـتان سـمنان « ها به ميز مذاکره بازخواهند گ تايراني»کرد که 

پي نهاد مذاکره به دولـت از سـوي آمريکـا داده مـده اسـت. )روهـاني،  6اعلام کرده در سال جاري 
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10/1/1017) 

 گيرينتيجه

علاوه بر اينکه اثرات مستقيم اقتصادي بر جامعه دارد اثرات رواني بـر مـهروندان نيـز دارد.  ها تحريم

هـس درد و پـايين آمـدن ميـزان  اين اثرات عموما با اين هدو طراهي مده است که موجب افزايش

توانـد مفيـد و ها مـياي از تاکتيکاستقامت جامعه هدو گردد. براي رسيدن به اين خواسته مجموعه

گيرند. بخ ـي از اي را دربرميها قابل اهصا مدن نيستند و طيف گستردهموثر واقع مود. اين تاکتيک

اق و بـزرگ نمـايي، تکـرار، برچسـب زنـي، ها عبارتند از: ايجاد و گ ترش مـايعه، اغـرمهمترين آن

اين تاکتيک عموماً از پيش از وضـع  .... تحريک عاطفه گيرندگان پيام، درو  بزرگ، تخريب روهيه و

به کار بسته مده و در تمام طول مدت اجراي تحريم بـه قـوت خـود بـاقي خواهنـد مانـد.  ها تحريم

لي و خارجي بستگي دارد. نخست اينکه دولت ها به دو دسته عوامل داخموفقيت اين دست از تاکتيک

هايي براي رساندن پيام خود دسترسي دارد و آن را با چـه ميـزان مـدت و تحريم کننده به چه رسانه

هاي اطلاعاتي و ارتباطي کـه در اختيـار گيرد و ديگري فناوريضعف نسبت به جامعه هدو به کار مي

هاي جمعيتي به صورت عام طور خاص و ساير گروه گردد تا جوانان بهجامعه هدو است و موجب مي

ها کنترل دامته بامـد و ها را دريافت نمايند. اينکه دولت تا چه هد قادر است بر رسانهبتوانند اين پيام

علاوه بـر اينکـه وابسـته بـه  ها تحريميا امکان دسترسي به برخي اطلاعات را محدود سازد. مکست 

ها، نيفتادن در دام تندروي و ابردن توان مقاومت و تحمل، تقويت ارادهاصلاهات اقتصادي در داخل، بال

ريزي صحيح براي مديريت بازارها، رهايي از منزوي مدن جهـاني دارد مسـتلزم گرايي، برنامهاهساس

-تواند بـا اطلـاعاندي ي براي آن است. در اين قسمت دولت ميو چاره ها تحريمتوجه به ابعاد رواني 

رسـاني، هـاي اطلـاعو به موقع، جلوگيري از ن ر مايعات در جامعه، متنوع رساني ميوهرساني صحيح 
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