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چکیده

به هنگام بحران    های اقتصادی، عملیات روانی نقش محوری در جهت    دهی افکار 

عمومی و تشدید نابسامانی اقتصادی برعهده دارد. در پژوهش حاضر، تالش شده 

است، تا ضمن شناسایی عوامل عملیات روانی دشمن در جنگ ارزی، راهکارهای 

مقابله با آن پیش روی مخاطب قرار گیرد. 

پرسش اساســی که در این پژوهش به    دنبال پاسخ دادن به آن هستیم این است 

کــه در زمان بحران    های اقتصادی چگونه می    توان با عملیات روانی دشــمن )و به 

شکل خاص با شایعه و پیشگویی خودانجام( مقابله کرد. در این مختصر، نگارنده 

تالش کرده است تا با بهره    گیری از روش استنباطی، تحلیلی و توصیفی، در مرحلۀ 

نظری، و با روش مصاحبه و پژوهش میدانی، در عرصۀ عملی، نخست زمینه    های 

شکل    گیری و گسترش شــایعه را بررسی کند و در انتها راهکار مقابله با آن را پیش 

روی مخاطب قرار دهد.

پیرامون دســتاوردهای پژوهش باید گفت که ســه موضــوع، ابهام، اهمیت و 

ارضای نیــاز محرومیت، نقش محوری در اثرگذاری شــایعات در افکار عمومی 

بررسی عملیات روانی دشمن در هدایت افکار عمومی به 
هنگام جنگ ارزی و راهکارهای مقابله با آن
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دارنــد و پیرامون راهبرد مقابله با عملیات روانی نیــز، نقطۀ ثقل مرکزی در اعتماد 

مردم به مسئوالن خالصه     می    شود.

کلیدواژه            ها: افکار عمومی، عملیات روانی، جنگ ارزی، پیشــگویی خودانجام، 

امنیت روانی، امنیت اقتصادی. 

مقدمه

در عرصۀ جامعه    شناســی سیاسی و به شکل خاص، در موضوع عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی، 

عوامل پایدار و نیمه پایدار متعددی وجود دارد. در بین عوامل نیمه پایدار، موضوع اقتصاد از اهمیت 

و جایگاه ویژه    ای برخوردار اســت. تا جایی    که در نگاه نظریه    های مارکسیســتی، اقتصاد زیربنا و در 

نظریۀ سیستمی پارسونز، یکی از چهار زیرنظام عمده درنظر گرفته می    شود. 

بنابر نظر پارســونز، پایۀ نظام پولی و اعتباری در سیاست قرار دارد و نهادهای سیاسی از اقتدار 

توان انجام قبض و بسط حجم پول و اعتبار، کاهش و یا افزایش ارزش پول برخوردارند. در اساس، 

نظام اقتصادی بر پایۀ تصمیمات مراجع سیاســی استوار است )نقیب زاده، 1389: ص 109(. در 

این نگرش، در بین عوامل و نیروهای سیاسی، جایگاه ویژه    ای به دولت داده     شده است. اّما نگارنده 

بر این باور اســت که در عصر کنونی، با کمرنگ شــدن نقش دولت    ها در عرصۀ زندگی اجتماعی، 

نیروهــای دیگر، چون افکار عمومــی، می    توانند همانند دولت به کاهش و یــا افزایش ارزش پول 

بپردازند. این همان ادعایی است که پژوهش حاضر برای اثبات آن طرح    ریزی شده است.

نوآوری مقالۀ حاضر در این است که، با مطرح کردن موضوعی مسئله    محور، جایگاه افکار عمومی 

را در تحوالت اقتصادی، و به شــکل خاص در عرصۀ جنگ ارزی، واکاوی کرده است و با بهره    گیری 

از روش تحلیلی، اســتداللی و توصیفی در عرصۀ نظری، عالوه    بر ریشه    یابی مسئله، راهکار مقابله با 

عملیات روانی دشــمن در جهت    دهی افکار عمومی را پیش روی مخاطب قرار داده اســت. در روش 

تحقیق عملی نیز از الگوی مصاحبه و روش میدانی استفاده شده است. در روش مصاحبه، نگارنده به 

دنبال دالل    های خیابان فردوســی و سبزه میدان تهران رفت و در روش میدانی، با بهره گیری از شیوه    ای 

جدید در عرصۀ فضای مجازی، بی    اثرسازی شایعات را کاوش کرد؛ یعنی همان روشی که مرتن،1برای 

بررسی میزان گسترش شایعه، از آن استفاده کرد )فتحی آشتیانی، 1381: ص 153(.

1. Morton
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پرســش اساسی، که در این پژوهش مســئله    محور به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم، این است 

که در هنگام بحران    های اقتصادی چگونه می    توان با عملیات روانی دشــمن )پیشگویی خودانجام( 

مقابلــه کرد. این مســئله از قلب کتاب جنگ    های ارزی جیمز ریکاردز و نظریۀ جامعه    شناســی به 

نام مرتن اســتخراج شد. مســئله    ای که از دل یك کار بین    رشته    ای )جامعه    شناسی سیاسی، اقتصاد، 

روان    شناسی( به    وجود آمد )ریکاردز، 1393: ص 265(.

در پاســخ به ســؤال اصلی پژوهش، ابتدا به چند پرسش فرعی پاســخ داده می    شود؛ نخست، 

رابطۀ بین افکار عمومی، عملیات روانی و جنگ ارزی واکاوی می    شــود و در پاسخ به این پرسش، 

پیشگویی خودانجام نقطۀ تالقی ارتباط این سه موضوع است، جایی    که شایعه، یکی از تکنیک    های 

عملیات روانی، نقش محوری در جهت    دهی افکار عمومی در عرصۀ جنگ اقتصادی و ارزی بازی 

می    کند. سپس، زمینه    های اثرگذاری شایعات در افکار عمومی بررسی می    شود. درنهایت در پاسخ 

به آخرین سؤال فرعی، راهکار مقابله با عملیات روانی دشمن ارائه می    شود. 

چهارچوب نظری

در عرصۀ رویاروی کشــورها، امــروزه با نبرد جدیدی مواجهیم که از آن بــا عنوان جنگ ترکیبی یا 

جنگ هیبریدی یاد می    کنند. در این جنگ تالش می    شود که از تمامی ابزارهای سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی، نظامی و ... اســتفاده شــود تا ارادۀ یک طرف بر طرف دیگر ترسیم شود. یکی 

از مؤلفه    های جنگ ترکیبی جنگ مالی یا جنگ ارزی اســت که در ســال    های اخیر جیمز ریکاردز 

آمریکایی آن را مطرح     کرده است. وی، در کتابی با همین عنوان، مدل جنگ ارزی را برای مقابله با 

دشمن، در اثر ایجاد بحران اقتصادی، مطرح می    کند )همان: ص16(.

طــی جنگ ارزی در ســال    های 1-1390 ارزش پول ملی در ایران به یک    ســوم کاهش یافت. 

 در ســال    های 9 – 1396 تکرار شــد و ارزش پول ملی ایــران تا یک    پنجم تقلیل 
ً
بحرانی که مجددا

یافت. دراین    بین، تصاویر ناخوشــایندی از هجوم مردم برای تهیۀ کاالهای اساســی در رسانه    های 

داخلی و بین    المللی منعکس شد. بررسی ابعاد مختلف این مدل از جنگ، که گاهی از آن با عنوان 

تروریسم اقتصادی یاد می    کنند، نیازمند پژوهشی چندبعدی است. در پژوهش حاضر، تالش شده 

اســت تا با بهره    گیری از دانش جامعه    شناسی، روان    شناسی، اقتصاد و امنیت، نقش عملیات روانی 

در جهت    دهی افکار عمومی، به هنگام جنگ ارزی، بررسی شود.

نگارنده، پس از بررســی مفاهیم کلیدی، مدل خاصی از عملیات روانی با عنوان پیشــگویی 
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خودانجام را بررســی می    کند. ســپس، زمینه    های پذیرش و گســترش این مدل از شــایعه بررسی 

می    شــود. در ادامه، ســایر عوامل شتاب    زا و مؤثر ارائه می    شــوند. درنهایت، پس از واکاوی عوامل 

تأثیرگذار بر نشر شایعه و تحقق آن، راهکارهای مقابله با عملیات روانی در عرصۀ جنگ ارزی، پیش 

روی مخاطب قرار می    گیرد تا با به    کار بستن آن ها، در بحران    های اقتصادی آینده، مانع تحقق اهداف 

دشمن شود و از تأثیرگذاری عملیات روانی آن جلوگیری یا از آن کاسته شود.

افکار عمومی1 

در عصر حاضر با گســترش رســانه    ها، اطالعات بســیار ساده    تر از گذشته در دســترس مردم قرار 

می    گیرند و لذا نقش دولت در مدیریت و هدایت افکار عمومی کم    رنگ    تر از گذشته شده است. در 

این زمان اســت که عوامل منتقد، مخالف و معانِد یک سیســتم با کنار زدن موانع و فیلترها رودررو 

با مردم صحبت می    کنند. آن ها با بهره    گیری از ابزار رسانه    ای قدرتمند، پس از بی    اعتبارسازی رسانۀ 

ملی در کشــور، روایت    های خرد و کالن خود را از وقایع جامعه ارائه می    دهند، بدون اینکه هراسی 

از صحت    وسقم روایت خود داشته باشــند و از این طریق افکار عمومی جامعه را به سمت اهداف 

خود هدایت می    کننــد. دراین    بین، با بهره    گیری از تکنیک    ها و تاکتیک    های عملیات روانی، بر میزان 

اقناع    ســازی خــود می    افزایند و بر ذهن مخاطب ســیطره پیدا می    کنند. در این زمان اســت که این 

رســانه    ها می    توانند عالوه    بر تأثیرگذاری بر افکار مخاطب، رفتار او را تحت تأثیر قرار دهند و زمینۀ 

تحوالت اجتماعی را فراهم آورند.

عملیات روانی2 

هدف محوری عملیات روانی متقاعدســازی یا تغییر نگرش در افکار عمومی جامعه اســت که در 

سه الیه )اســتراتژی، تاکتیک و تکنیک( طرح    ریزی و اجرا می    شود. با این توضیح، عملیات روانی 

عبارت اســت از: »اقدامات سیاســی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک که برای ایجاد احساسات، 

نگرش    ها یا رفتار مطلوب، در گروه    های دوست، دشمن، بی    طرف و مخالف، به    منظور تأمین مقاصد 

ملی، طراحی و اجرا می    شود« )حسینی، 1377: ص 7(.

1. Public Opinion
2. Psychological Operation
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عملیات روانی از جایگاه ویژه    ای برخوردار است که می    تواند با تبلیغات گسترده در جهت    دهی 

افکار عمومی جامعه، در ابعاد سیاســی، نظامــی، اقتصادی و ... ،نقش محوری بازی کند. کارتر، 

رئیس    جمهــور وقــت آمریکا، می    گویــد: »یک دالر ســرمایه    گذاری در تبلیغات بهتــر از ده دالر 

سرمایه    گذاری در تسلیحات است« )فتحی آشتیانی، 1381: ص 130(.

نکته    ای     که باید به آن توجه شود نحوۀ تأثیرگذاری عملیات روانی از تبلیغ تا عمل است. در این 

زمینه، از دیدگاه روان    شناسی آرون تی ِبک1 استفاده می    شود. وی معتقد است رفتارهای انسانی 

بر پایۀ سه عنصر، افکار، هیجان    ها و رفتار، تجزیه    وتحلیل می    شوند. نظام شناختی، به    منظور 

پردازش اطالعاتی که از محیط فیزیکی و اجتماعی دریافت می    کند و نیز برای نشــان دادن 

واکنش متناســب به آن، با نظام عاطفی، هیجانی و روان    شــناختی رابطۀ تقابلی دارد )جان 

بزرگی و نوری، 1394: ص 256(. در عملیات روانی تالش می    شــود، با تأثیرگذاری بر این 

عناصر، مخاطب را به سمت اهداف تعیین    شده هدایت و کنترل کنند. این عناصر عبارت    اند 

از:

الف( عنصر بینشی )عنصر شــناختی یا باوری(: این عنصر دربرگیرندۀ افکار، اندیشه    ها، 

اطالعات، و دانش فرد در زمینۀ خاص است که پشتوانۀ فکری و اعتقادی رفتار او به    حساب 

می    آیند.

ب( عنصرگرایشــی )عنصر هیجانی یا عاطفی(: این عنصر شــامل عالیق، دل    بستگی    ها، 

وابستگی    ها، نفرت    ها، ترس    ها و ... می    شود. عالقۀ فرد به مسائل هیجانی جنگ و درگیری 

را برای او جذاب می    کند و آن را فرصتی برای تخلیۀ هیجانی و پرخاشگری    های پنهان خود 

می    داند. 

ج( عنصر کنشی )عنصر رفتاری یا عملی(: این عنصر شامل رفتارهای کالمی و غیرکالمی 

حرکات و اعمال فرد می    شود )صادقی و همکاران، 1394: ص 31(.

عناصر فوق بر یکدیگر اثر متقابل می    گذارند. اعتقاد عمیق داشــتن یا نداشــتن به یک موضوع 

بر میزان عالقه یا نفرت فرد نســبت به آن موضوع اثر می    گذارد و میزان عالقه یا نفرت هم بر تعمیق 

نش از آن تأثیر می    پذیرد. این آثار 
ُ
اعتقادات مؤثر اســت. همچنین، سطوح محدود و یا گســتردۀ ک

متقابل و برآیند آن    ها، الگوی هرمی را شــکل می    دهد. بنابراین، ترکیب متناسبی از سه عنصر فوق، 

1. Aaron T. Beck
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روحیۀ نیروهای خودی را ســامان می    دهد و همچنین با ضعف برخی عناصر یا ترکیب نامتناسب، 

درجاتی از تضعیف روحیه در افراد ایجاد می    شود )همان    جا(.

یکــی از حوزه    های محوری، در عملیات روانی، عرصۀ اقتصادی اســت. در عملیات روانی با 

ابعاد اقتصادی، کوشــش می    شــود نابهنجاری    ها و نابســامانی    ها، در خصوص وضعیت اقتصادی 

جامعه، هدف قرار گیرد و بزرگ    نمایی شود و مسئولیت آن به    عهدۀ گروه    های حاکم انداخته شود. در 

 عناصر خارجی تالش می    کنند ادراکات و تصورات غلط 
ً
عملیــات روانی با ابعاد اقتصادی، معموال

را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور منتشر کنند )ذوالفقاری، 1391: ص 74(.

جنگ ارزی1

»زمســتان 2009، میانۀ راه بالتیمور و واشینگتن دی ســی، آزمایشگاه فیزیک کاربردی، مرکز فوق 

سری وابسته به ارتش آمریکا، حدود 60 کارشــناس از پنتاگون، سازمان جاسوسی و اطالعاتی، و 

مجامع دانشــگاهی جهت بازی جنگ علیه اقتصاد کشور هدف )نظیر ایران و کره شمالی( دور هم 

جمع شــدند« )ریکاردز، 1393: صص 16-14(. این بخشــی از خاطرات جیمز ریکاردز، طراح 

اصلی جنگ ارزی علیه ایران، اســت کــه در کتاب جنگ    های ارزی به آن اشــاره می    کند. وی در 

سخنرانی اندیشــکدۀ کارِنگی اعتراف می    کند که در سال 2012 تورم شدیدی بر اقتصاد ایران وارد 

کرد و در آیندۀ نه    چندان دور نیز جنگ ارزی دیگری در راه است )همو، اندیشکدۀ کارنگی، 2012(. 

تهدیدی که در سال 2018 عملی شد. 

ریکاردز جنگ ارزی را این    گونه تعریف می    کند: »در طول تاریخ جنگ ارزی عبارت بوده است 

از تضعیف رســمی ارزش پول از سوی کشورها باهدف کوچک کردن ســاختار هزینه    ها، افزایش 

صادرات، ایجاد شــغل و رونق بخشــیدن به اقتصادهای    شــان به بهای تضعیف اقتصاد طرف    های 

تجاری    شــان. اّما این تنها راه ممکن برای جنگ ارزی نیســت. یک ســناریوی بسیار موذیانه    تر هم 

هست که در آن از ارزها به    عنوان سالح – نه در معانی مجازی بلکه در معنای حقیقی آن – برای وارد 

آوردن لطمات اقتصادی بر رقبا استفاده می    شود« )همو، 1393: ص 198(.

ریکاردز اهمیت کاهش پول یک کشور را این    گونه ترسیم می    کند: »ارزش پول یک کشور پاشنۀ 

آشیل آن کشور است. اگر پول ملی سقوط کند، همه    چیز با آن به    باد می    رود. اگر کسی پول یک کشور 

1. currency war
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را نابود کند، تمام بازارها و خود آن کشــور را نابود کرده است. به همین دلیل است که در هر جنگ 

ارزی، خوِد ارز یک کشور هدف نهایی حمالت است« )همان: ص 199(.

در کاهــش ارزش پول ملــی، عالوه    بر عامل خارجــی، باید به دالیل داخلی نیز توجه شــود. 

به    بیان    دیگر، امنیت عبارت اســت از توازن بین آسیب    پذیری و تهدیدپذیری، با این بیان که آسیب، 

ناظر به چالش    های داخلی و تهدید، ناظر به چالش    های     خارجی است )همدانی، 1394: ص 17(. 

با این توضیح، امنیت اقتصادی زمانی حاصل می    شود که زمینه    های آسیب اقتصادی در داخل ازبین 

رفته باشد و در بعد خارجی نیز تهدید دشمن بی    اثر باشد. 

در این مختصر، تالش شــده اســت تا نقش عملیــات روانی دشــمن در جهت    دهی به افکار 

عمومی، به    منظور کاهش ارزش پول ملی، بررســی شود. در این قسمت روشن می    شود که دشمن 

چگونه، با برهم زدن امنیت روانی جامعه، مردم را تشویق به رفتاری می    کند که با دستان خود کاهش 

 نقطۀ تالقی آسیب و تهدید است. دشمن با طرح 
ً
ارزش پول ملی کشورشان را رقم بزنند. اینجا دقیقا

یک شایعه، تهدیدی را در افکار عمومی جامعه ترسیم می    کند و رفتار مردم به    گونه    ای رقم می    خورد 

که این تهدید محقق شود. 

شایعه و افکار عمومی

شــایعه ازجمله پدیده    های جمعی است که ریشه درگذشــتۀ دور دارد. شایعه، در گذشته، به هنگام 

بحران    هــای عمومی، از قبیل جنگ، قحطــی و حوادث طبیعی و بروز بیماری    هــای واگیر، رواج 

می    یافت )دادگران، 1382: ص 138(. در عصر حاضر نیز ســهم شــایعه در تشکیل افکار عمومی 

انکارناپذیر است. اگر رسانه    ها نخستین منبع اطالعاتی در جامعه    های جدیدند، نباید فراموش کرد 

که افکار عمومی پیوسته از مجاری موازی نیز تغذیه     شده    اند. شایعه را می    توان شکل فعالی از ارتباط 

احتمالی پنداشت. شــایعه بیان نگرانی    ها و اضطراب    های بخشی از مردم در برابر فریب اطالعاتی 

است. شــایعه در ردیف پیام    هایی اســت که برای تحریک هیجانی ترس را فریاد می    کشند. شایعه 

کســی را قانع نمی    کند، چیزی را به زبان می    آورد که عموم حاضرند آن را باور کنند. به    آسانی به میان 

اخبار می    خزد. ابهام می    تواند به زایش آن کمک کند )الزار، 1380: ص 98(.

شــایعه یکی از ابرازهای عملیات روانی است که نقش محوری در هدایت افکار عمومی دارد. 

برای مثال، می    توان به نقش شایعه در بازدارندگی اشاره کرد. از نگاه هنری کیسنجر، شایعه می    تواند 

قدرتمندتر از ســالح نظامی عمل کند. کیسنجر معتقد است که در عرصۀ رویارویی بین کشورها، 
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ط نظامی است، اّما بیش از هر چیز وابسته به مالک    های روانی است. 
ّ
بازدارندگی یک سیاست مسل

وی معتقد اســت که: »بلوفی که جدی گرفته می    شود، به    مراتب مؤثرتر از تهدیدی است که به    عنوان 

بلوف تلقی می    شود«)کیسنجر، بی تا: ص 74(.

پیشگویی خودانجام1، تاقی شایعه و جنگ ارزی

رابرت کی. مرتن، شــاگرد تالکوت پارســونز، مهم    ترین نظریه    پرداز ســاختی ـ کارکردی اســت؛ 

بااین    حال، مهم    ترین اعالمیۀ کارکردگرایی ساختاری در جامعه    شناسی را مرتن به نگارش درمی    آورد. 

به نظر او همۀ اصول کارکردی بر ادعاهای غیرتجربی مبتنی بر نظام    های نظری انتزاعی متکی است. 

حداقل مســئولیت جامعه    شناسان این است که هر یک از این اصول را به لحاظ تجربی آزمون کنند. 

اعتقاد مرتن به این امــر، که نه ادعاهای نظری بلکه آزمون تجربی در تحلیل کارکردی نقش حیاتی 

دارنــد، او را به پروراندن انگارۀ تحلیل کارکردی    اش به    عنــوان راهنمایی برای تلفیق نظریه و تحقیق 

رهنمون ساخت )ریتزر و گودمن، 1390: صص 148-152(.

جیمــز ریــکاردز، در کتاب خود بــا بهره    گیری از نظریــات مرتن، درمورد یکــی از مهم    ترین 

عملیات روانی در عرصۀ تأثیر افکار عمومی بر اقتصاد )و به شــکل خاص در عرصۀ جنگ ارزی( 

کنکاش می    کند. این عملیات همان چیزی اســت که مرتن آن را پیشــگویی خودانجام یا پیشگویی 

خودمحقق    کننده می    نامد. این ایده     می    گوید که اگر گزاره    ای درســت فرض شود، حتی اگر در آغاز 

نادرست بوده باشد، ممکن است درست از آب درآید، به    شرط آنکه خود آن گزاره رفتار را به    گونه    ای 

تغییر دهد که منجر به اعتبار بخشــیدن و صحه گذاشــتن بر فرض و قضیۀ نادرســت اولیه شــود. 

)ریکاردز، 1393: ص 265(.

مرتن، که مطالعاتی پیرامون بررســی رفتار اجتماعی در عرصۀ اقتصاد داشته است، برای اثبات 

پیشــگویی خودانجام مثال خروج ســپرده    ها از بانک    ها را مطرح می    کند. مثال او می    گوید که یک 

بانک می    تواند روز بســیار خوبی را ، با مقدار فراوانی ســرمایه، آغاز کند. اّما شایعه    ای دال بر اینکه 

وضعیت بانک ازنظر مالی ســالم نیست، حتی اگر نادرســت هم باشد، می    تواند نقطۀ آغازی برای 

ازدحام به    یک    بارۀ همۀ سپرده    گذاران جهت خارج کردن سپرده    های    شان از بانک باشد. حتی بهترین 

بانک    ها هم صددرصد موجودی    شان را به    صورت نقد در اختیار ندارند. به همین خاطر، فرار واقعی 

1. Self-fulfilling prophecy
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ســپرده از بانک ممکن است روی دهد و به    رغم تقاضای سپرده    گذاران برای ورود به بانک، مقامات 

بانک را مجبور به بســتن درهای بانک کند. بدین ترتیب، بانک تا پایان آن روز ورشکســت می    شود 

و شایعۀ نادرست ناســالم بودن وضعیت، که در آغاز روز بر سر زبان    ها افتاده بود، محقق می    شود. 

 منجر به ورشکستگی بانک 
ً
تعامل شــایعه و رفتاری که درنتیجۀ آن از سپرده    گذاران ســر زد و نهایتا

شد، یک حلقۀ مثبت بازخورد میان اطالعات و رفتار را به تصویر می    کشد )همان(.

نتایج آزمایش مرتن در ســرعت پخش شــایعه نیز قابل    تأمل است. مرتن ضمن تحقیقات خود 

به این نتیجه رســیده اســت که شایعه، به علت گیرائی و کششــی که دارد، همواره سریع    تر از خود 

شایعه    ساز و با سرعتی باورنکردنی در جامعه حرکت می    کند. این پژوهشگر برای بررسی این مسئله 

تحقیقی را انجام داد؛ به این ترتیب که از طریق یک تعمیرکار اتومبیل شایعه    ای     را مطرح کرد که یک     

دســت     بریده در صندوق    عقب اتومبیلی دیده     شده است، مرتن )در عصری که اینترنت و شبکه    های 

اجتماعی و پیام    رســان در دسترس مردم نبود( به تعقیب شایعه پرداخت و به هر جا که رسید متوجه 

شد که شایعۀ دست     بریده، زودتر از او رسیده است )فتحی آشتیانی، 1381: ص 153(.

اثری که پیشــگویی خودانجام در افکار عمومی می    گذارد این است که با شایعه    پراکنی، محیط 

اقتصــادی جامعــه را بی    ثبات می    کند و محیط بی ثبــات زمینۀ رفتار هیجانی عامــۀ مردم را فراهم 

می        آورد. در این زمان حتی افرادی که دغدغۀ ســوداگری مالی ندارند، هنگامی    که با کاهش ارزش 

ســرمایۀ خود مواجه می    شوند، به دنبال ســپر دارایی می    گردند تا ارزش سرمایۀ خود را حفظ کنند. 

با حاکمیت این تصویر در افکار عمومی جامعه، یک مســابقۀ همگانی در عرصۀ اقتصادی شــکل 

می    گیرد و هر فرد، برای حفظ منافع شخصی خود، منافع عمومی را قربانی می    کند. 

پیشگویی خودانجام، بر مبنای دیدگاه آرون تی ِبک، در عرصۀ اقتصادی این    گونه رقم می    خورد: 

ابتدا، شایعه    ای مبنی بر گران شــدن ارز در کشور مطرح می    شود. هنگامی    که افکار عمومی جامعه 

این شــایعه را بپذیرد )مرحلۀ شــناختی(، با دو هیجان عمده مواجه می    شود. نخستین هیجان ترس 

 ســوداگران اقتصادی برای کســب 
ِ

از کاهــش ارزش دارایی برای افراد عادی جامعه و دیگری طمع

ســود بیشتر است )مرحلۀ هیجانی(. در عملیات روانی به تکنیک ترس بیش از همه توجه می    شود. 

هرچند که طمع تأثیر مهمی در تحریک افکار عمومی جامعه دارد، بررســی این موضوع از حوصلۀ 

پژوهش حاضر خارج است. بنابراین در ادامه، ابعاد هیجانی ترس و تأثیر آن بر رفتار جامعه بررسی 

می    شود. 

تــرس یکی از قدیمی    ترین، مؤثرترین و مهم    ترین تکنیک    های عملیات روانی اســت. به لحاظ 
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روان    شناختی، ترس نوعی حالت هیجانی است که بر اساس آن تعادل روحی انسان به    هم     می    خورد 

گاهانه  و درنتیجه، توان ارادی او کاهش می    یابد و گاهی به صفر می    رســد؛ درنتیجه به    جای تصمیم آ

و ارادی، بــه تصمیم اجباری روی می    آورد. در این روش، مجریــان عملیات روانی ضمن تهدید و 

ترســاندن مخاطبان، با بهانه    ها و دسیسه    های گوناگون، به آنان القا می    کنند که خطرها و صدمه های 

قطعی فراوان بر ســر راه آنان کمین کرده است و آنچه برای ایشان مهم و ارزشمند است، در معرض 

خطر نابودی و ویرانی قرار دارد )جنیدی، 1391: ص 239(.

راجرز و همکارانــش پیرامون کارکرد این تکنیــک بیان می    دارند که: »توســل به ترس)به    ویژه 

ترس شــدید(، تحت شرایطی، قدرت اقناع    کنندگی پیام را افزایش می    دهد که مخاطب متقاعد شود 

خطر    های اشاره    شــده جدی    اند و باور کند که این خطرها محتمل    اند و بعدازآن، مخاطب باور کند 

که توصیه    های ارائه    شــده، درمورد عامل ترس، مفید و مؤثرند و درنهایت مخاطب متقاعد شــود که 

می    تواند به توصیه    ها و کنش    های درخواست    کننده عمل کند« )لویمی، 1386: صص 99-100(.

هنگامی که رعب و وحشــت ناشــی از کاهش ارزش پول ملی در دل جامعه رسوخ پیدا کرد، 

زمینه برای رفتار ناشــی از این هیجان فراهم می    شــود. به این شکل که فرد هیجان    زد دست به اقدام 

عملی می    زند و به ســمت خریــد ارز قدم برمی    دارد. اتفاقی که در بازار رخ می    دهد این اســت که 

نســبت عرضه و تقاضا برهم می    خورد. تا پیش    ازاین شایعه، نسبت عرضه و تقاضا در بازار برابر بود، 

اّما با نشــر شــایعه، تقاضا برای خرید ارز افزایش می    یابد. ثابت بودن میزان عرضه و یا عدم کفاف 

عرضه در برابر تقاضا باعث می    شود که فروشنده ارز را، به هر قیمتی که بخواهد، به    فروش برساند و 

تا زمانی که تقاضا برای خرید آن وجود داشــته باشد، قیمت ارز سیر صعودی خود را ادامه می    دهد 

)مرحلۀ رفتاری(.

در ایــن زمان، مرحلۀ نخســت عملیات محقق شــد. افزایش قیمت ارز بــاور دیگری را برای 

مخاطب ایجاد می    کند و آن اعتماد به رســانه و فرستندۀ این پیام است. اکنون ابتکار عمل در دست 

عوامل عملیات روانی قرار گرفته اســت. پس از یک پیشگویی خودمحقق    کنندۀ موفق، این جریان 

توانســته اســت در بین افراد جامعه، برای خود نوعی سرمایۀ اجتماعی کســب کند. در این زمان، 

عالوه    بر اینکه کاهش ارزش پول ملی تحقق    یافته، به    تبع آن، قیمت و بهاء ســایر اجناس افزایش     یافته 

است، این جریان می    تواند با سرازیر کردن حجم باالی پول به یک بازار خاص، تالطم دیگری را در 

هدف درنظر گرفته شده رقم بزند. 

فرض کنید، جریان مســلط بر افکار عمومی جامعه، پیش    بینی کند که در چند روز آینده خودرو 
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بیش    ازحد گران می    شــود. در ایــن مرحله چه اتفاقی رقم می    خورد؟ ســرمایه    ها از بازار ارز خارج 

 چرخۀ آرون تی ِبک ایجاد می    شود. سپس، نوبت 
ً
می    شود و به سمت بازار خودرو می    رود و مجددا

 این بار مسکن یا بورس بازار داغ معرفی می    شود.
ً
به هدف بعدی می    رسد، مثال

بنابراین، ازجمله کارکردهای دیگر این عملیات شــکل    گیری حباب اقتصادی1 و تشدید مدل 

جهش ارزی2 است که در نظریۀ اقتصادی دورنبوش3 مطرح می    شود. حباب یک کاال به این 

معناست که دادوستد با حجم و نرخ بسیار بیشتر از ارزش واقعی معامله شود. حباب قیمت 

در بازارهای مالی را می    توان به حباب صابونی تشــبیه کرد که رفته    رفته بزرگ    تر می    شود، ولی 

ازآنجایی    که منشأ این حباب فقط شایعه است، به یک اشاره از بین می    رود، درنهایت می    ترکد 

و در این هنگام است که بســیاری از سرمایه    گذاران آن بازار، در تالش برای خروج از بازار، 

سرمایۀ زیادی را از دست می    دهند. 

باتوجه    به آنچه تاکنون بیان شد، پیشگویی خودانجام حلقۀ مرکزی پژوهش را به    خود اختصاص 

داد. جایی که شــایعه، به    منزلۀ یکی از تکنیک    های عملیات روانــی، نقش محوری در جهت    دهی 

افکار عمومی، در عرصۀ جنگ اقتصادی و ارزی، بازی می    کند. در ادامه تالش می    شــود تا به سؤال 

فرعی دیگر پاسخ داده شود. نخست، واکاوی زمینه    های اثرگذاری شایعات در افکار عمومی و پیامد 

آن در عرصۀ اقتصادی؛ دوم، راهکار مقابله با عملیات روانی دشمن در جنگ ارزی.

زمینه    های اثرگذاری شایعات در افکار عمومی

به    طورکلی عوامل مختلفی به بروز شــایعه در شــرایط زمانی و مکانی مختلف کمک می    کنند. در 

اینجا سه عامل نخســتین به    عنوان علل محوری در شکل    گیری شایعه بررسی می    شود. اولین عامل 

پیدایش شــایعه وجود رخدادی مهم در جامعه اســت. به    عبارت    دیگر، حادثه    ای که جنبۀ عمومی 

داشته باشد و کم    وبیش همگان را در برگیرد و از اهمیت باالیی برخوردار باشد. دومین عامل، وجود 

ابهام در موضوع اســت که این امر می    تواند ناشــی از عدم وجود اخبــار موثق در یک حادثۀ مبهم 

باشــد. به این معنا که وسایل ارتباط    جمعی )و به شکل خاص رسانۀ ملی( به    اندازۀ کافی اطالعات 

1. Economic-Bubble
2. Overshooting model
3. Rudi Dornbusch
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، شایعات هنگامی در جامعه مؤثر واقع می    شوند که سیستم 
ً
در اختیار عامۀ مردم قرار ندهند. اصوال

انتقال اخبار و اطالعات، در اثر وجود سانســور در رسانه    های جمعی، فعالیت درستی نداشته باشد 

و درنتیجه، اعتماد مردم به مراکز خبری کاهش    یافته باشد )دادگران، 1382: ص 139(.

بنابراین اهمیت موضوع )م( و ابهام )ا( دو شرط مربوط به انتقال شایعه )ش( هستند. شیبوتانی 

این فرمول را پیشنهاد می    کند: )ا × م = ش( یا شایعه )یعنی پراکنش آن( برحسب اهمیتی که موضوع 

 اگر 
ً
برای عموم دارد تغییر می    کند. رابطۀ بین )م( و )ا( افزایشــی نیســت بلکه ضربدری است، مثال

یکی صفر باشــد، شایعه به    وجود نخواهد آمد. چنانچه موضوع به    اندازۀ کافی اهمیت نداشته باشد، 

شــایعه در کار نخواهد بود، همین    طور اگر ابهامی در میان نباشد، باز شایعه وجود نخواهد داشت 

)الزار، 1380: ص 99(. ســومین عامل ارضای نیاز محرومیت است، اگر جامعه به    جای ارضای 

نیازهای خود دچار محرومیت شــود، شایعه امکان رشد پیدا می    کند و زودتر پذیرفته می    شود؛ زیرا، 

شایعه خود نوعی جبران محرومیت است. به    عبارت    دیگر، شایعه منعکس    کنندۀ خواسته    های درونی 

ارضانشــدۀ افراد اســت، زیرا به هنگامی    که کانال    های اصلی مبادله و نشر اخبار، یعنی رسانۀ ملی، 

نتواند خوراک خبــری الزم را برای جامعه فراهم کند و همچنین زمانــی که ارکان اصالح خبر و یا 

کسب اخبار صحیح در بعضی موارد فراهم نشــود، شایعه، به    ویژۀ شایعۀ سیاسی، رشد و گسترش 

چشــمگیری خواهد داشــت و درنتیجه تأثیرات نامطلوب خود را در سطح وسیعی به    جای خواهد 

گذاشت )فتحی آشتیانی، 1381: ص 154(.

مواردی که تاکنون بیان شــد علل محوری شکل    گیری شایعه    اند. نکته    ای که باید به آن توجه کرد 

این است که در عرصۀ عملیات روانی و شایعه    پراکنی عوامل متعددی از قبیل وسایل ارتباط    جمعی، 

محتوای شــایعه، محیط شــایعه از اهمیت خاصــی برخوردارند، اّما هیچ    کــدام از آن ها به    تنهایی 

نمی    توانــد تحول عظیمی در افکار عمومی ایجاد کند. ژان کازنو معتقد اســت: »وســایل نیرومند 

ســخن    پراکنی به    تنهایی قدرت ایجاد تحوالت بزرگ در افکار عمومــی را ندارند و یا به    ندرت دارند 

ولی می    توانند به    طور مؤثر جریان    های فکری موجود را تقویت کنند و چنانچه در تودۀ مردم آمادگی 

برای تحول وجود داشــته باشــد، حتی قادرند این تحول را جهت بدهند. این آمادگی خودبه    خود به 

عوامل گوناگون وابسته است، مانند بحران    هایی که اعتقادات جامعه را نسبت به     نظام موجود سست 

می    کند. از سوی دیگر، باتوجه    به اینکه افراد هرقدر کمتر در گروه ریشه داشته باشند بیشتر به شنیدن 

دالیل مخالف رغبت نشــان می    دهند، قابل پیش    بینی است وقتی    که جامعه بی    ثبات شود و انسجام 

گروهی ضعیف گردد میل به تغییر هم در جامعه تشدید می    شود و همین وضع امکانات رسانه    های 
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همگانی را برای سوگیری تازۀ فکری در جامعه تقویت می    نماید و یا حداقل به افرادی که در جامعه 

نفــوذ کالمی دارند می    توانند از این تقابل و آمادگی جامعــه برای پذیرش عقاید تازه    ای بهره    برداری 

کنند امکان ارتباط با مردم را می    دهد تا حرفشان را بزنند« )همان: ص 132(.

باتوجه    به آنچه بیان شد، با بررسی دقیق    تر می    توان به عواملی دست    یافت که در روند شکل    گیری، 

باورپذیری و گسترش هرچه بیشتر شایعه و پیشگویی خودانجام کمک می    کنند. این عوامل می    توانند 

با روحیات افراد جامعه و نشــردهندگان شــایعه، محیط فکری و فرهنگی جامعه، ساختار حاکم بر 

جامعه مرتبط باشند. به    عالوه در ادامه، تالش شده است تا عوامل شتاب    زای نشر شایعه نیز بررسی 

شود.

1. محیط فکری و فرهنگی

عالوه    بر اینکه شــایعه، از ویژگی خودپراکنی خاصی برخوردار اســت، در جامعۀ ایران نیز به دلیل 

وجود فرهنگ شفاهی عمیق و ضرب    المثل    های مشهوری که ریشه در افکار و باور مردم دارد، انتشار 

و پذیرش شایعه از نیرومندی ویژه    ای برخوردار است. هم    اکنون نیز روحیۀ پذیرش شایعات مختلف 

در زمینه    های گوناگون در جامعۀ ما وجود دارد. از ســوی دیگر، همگانی شدن شبکه    های اجتماعی 

و پیام    رســان بر سرعت انتقال شایعه افزوده است. ازاین    روست که یک شایعه با سرعت چشمگیری 

در کشور انتشار پیدا می    کند.

در آمادگی پذیرش شــایعه تفاوت    های فکری و فرهنگی نیــز دخالت دارند. افرادی که ازلحاظ 

اعتمادبه    نفس در ســطح پائین    تری قرار دارند و همچنین افراد کم    ســواد، کــه از حوادث و اتفاقات 

پیرامون خود بی    خبرند، بیشتر تحت تأثیر شایعه قرار می    گیرند. افرادی که از سالمت روانی بیشتری 

برخوردارند، کمتر از افرادی که فاقد این ویژگی هستند، شایعات را می    پذیرند )دادگران، 1382: ص 

142(. بااین    حال، الزار، هنگام بحث پیرامون مجاری تشکیل    دهندۀ افکار عمومی، این موضوع را 

مطرح می    کند که حتی افراد باسواد نیز تحت تأثیر شایعه قرار می    گیرند: »می    دانم که سطح تحصیلی 

گاهی    ها محسوب می    شود، ولی افراد تحصیل    کرده نیز اغلب زیر بار شایعه  عامل مهمی در انتقال آ

سر خم می    کنند« )الزار، 1380: ص 103(.
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2. سودجویی سوداگران اقتصادی

هر شایعه مخاطبان خاص خود را دارد و در پذیرش و انتشار آن افراد معینی، با ویژگی    های مشخص، 

دخالت دارند. تجار و بازرگانانی که به    گونه    ای منافع مالی آن ها مطرح اســت، به شایعات اقتصادی 

بیشــتر توجه می    کنند و در انتشار آن بیشــتر مشــارکت می    ورزند. چنانکه در جنگ ایران و عراق، 

واسطه    ها و سرمایه    داران با انتشــار خبری در خصوص نیازمندی    های عمومی مردم، بازار اقتصادی 

خود را گرم و حواس مردم را متوجه مسائل مادی و روزمره می    کردند و در بسیاری از موارد، با ایجاد 

انبار خانگی، ذخیره    سازی و ایجاد صف    های طویل مصنوعی در شهرها، زمینه و بستر تورم را فراهم 

می    آوردند )دادگران، 1382: ص 142(.

3. اعتبارزدایی از رسانۀ ملی

اعتبارزدایی از رسانۀ ملی یکی از راهبردی    های محوری در عملیات روانی است. جریانی که قصد 

نشــر شایعه، به    منظور برهم زدن بازار اقتصادی کشور را دارد، در مرحلۀ نخست باید از اعتبار رسانه 

منتســب به حاکمیت بکاهد. بنابراین، با متهم کردن رسانۀ ملی به    دروغ    گویی، سعی می    کند تا آن را 

در میان افکار عمومی جامعه بی    اعتبار جلوه دهد. در این صورت، رســانۀ ملی، در شرایط حساس 

تحــوالت اجتماعی، مرجعیت خود را در بین افکار عمومی از دســت می    دهد. لذا اعتبارزدایی از 

رســانۀ ملی نقش مهمی در شکل    گیری و گسترش شایعه دارد که فرماندهان عملیات روانی همواره 

به این موضوع توجه کرده    اند.

از ســوی دیگر، همان    گونه که در تعریف امنیت بیان شــد، امنیت عبارت اســت از توازن بین 

تهدید خارجی و آســیب داخلی. تالش دشمن برای اعتبارزدایی رســانه امر عجیبی نیست. آنچه 

عجیب است عملکرد رسانۀ ملی اســت که منجر به اعتبارزدایی آن در بین افکار عمومی می    شود. 

به    بیان    دیگر، عالوه    بر تهدید خارجی، مهم    ترین آسیب به اعتبار رسانۀ ملی از داخل وارد می    شود. 

همان    گونه که پیش    ازاین بیان شــد، رسانۀ ملی با سانســور اخبار و یا عدم اطالع    رسانی کافی، 

زمینۀ گســترش شــایعه را فراهم می    آورد. به این صورت که هنگامی    که موضــوع خاصی در افکار 

عمومی کشــور مطرح می    شــود )همانند یک فساد اقتصادی( رســانۀ ملی، با صدور بخشنامه    ای، 

هرگونه صحبت پیرامــون این موضوع را ممنوع اعالم می    کند. در ایــن زمان، برای جریان مخالف 

و معاند فرصت فراهم می    شــود تا آن ها به این موضوع بپردازند. به    بیان    دیگر، رســانۀ ملی با اعمال 

سانســور، برای جریان مخالف و معاند حاکمیت، نوعی رانت رســانه    ای فراهم می    کند. رانت، در 
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ادبیات اقتصادی، عبارت است از انحصار خاص برای تولیدکنندۀ خاص که سایر رقبا نمی    توانند از 

آن بهره    مند شوند. لذا وقتی عرضۀ محصول محدود شود، رانت اقتصادی فقط نصیب آن تولیدکنندۀ 

خاص می    شــود. در عرصۀ رسانه نیز وقتی انتشار اخبار مربوط به یک فساد اقتصادی یا سیاسی در 

رســانۀ ملی و یا حتی سایر رسانه    های داخلی مســتقل از دولت ممنوع اعالم شود، در این صورت 

فقط رســانه    های معاندند که به انتشار آن خبر می    پردازند. ازاین    جهت عملکرد نادرست رسانۀ ملی 

زمینۀ رانت رسانه    ای را برای دشمنان فراهم می    کند.

اکنون    که انحصار پخش موضوعی خاص در دســت رسانۀ مخالف و معاند قرار گرفت، زمینه 

برای آن ها فراهم است تا با روایتگری خاص خود از یک موضوع )همانند فساد اقتصادی و سیاسی( 

دیدگاه خود را در میان افکار عمومی نشر دهند. از سوی دیگر، رسانه    های مخالف و معاند در نشر 

سایر اخبار نیز رسانۀ مرجع قرار می    گیرند. اگر این مرجعیت با یک عملیات روانی چون پیشگویی 

خودانجام ضمیمه شــود، دیگر رسانۀ ملی قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت. به    عالوه، در افکار 

عمومی جامعه، تحقق هر پیشــگویی خودانجام دلیل دیگری بر صادق بودن رسانه    های مخالف و 

معاند شمرده می    شود.

بنابر آنچه تاکنون تشریح شــد، اعتبارزدایی از رسانۀ ملی به دو عامل خارجی و داخلی متکی 

است. آنچه زمینۀ هرچه بیشــتر اعتبارزدایی را فراهم می    کند، نه     فقط عامل خارجی بلکه مهم    تر از 

آن، سیاســت نادرست داخلی است. رسانۀ ملی، با اعمال سانســور، زمینۀ رانت رسانه    ای را برای 

شبکه    های مخالف و معاند حاکمیت فراهم می    کند که این موضوع باعث می    شود در شرایط حساس 

و بحرانِی تحوالت اجتماعی، ناکارآمد ظاهر شود.

4. تعارض نقش    های فردی و اجتماعی

هنگامی    که شایعه    ای مبنی بر گران شدن کاالی خاص در جامعه مطرح می    شود، مشاهدۀ صف    های 

 در جامعۀ ایران شاهد این بودیم که در زمان    های 
ً
طوالنی برای تهیۀ آن کاال سؤال    برانگیز است. مثال

متعدد شایعۀ مربوط به افزایش قیمت بنزین صف    های طوالنی را در جایگاه    های سوخت ایجاد کرد 

و یا شایعات مربوط به گرانی یک کاالی اساسی باعث می    شد، تا در مدتی کوتاه، آن کاال کمیاب و 

یا حتی نایاب شود. سؤالی که مطرح می    شود این است که چه چیزی باعث می    شود تا افراد جامعه 

منفعت شــخصی خود را بر منفعت اجتماعی ترجیح دهند. و یا اینکه آیا این موضوع فقط منحصر 

به ایران است.
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جریان    های فکریی که به دنبال ســرکوب کردن عزت    نفس ملی و خودتحقیری هســتند ســعی 

 در جریان 
ً
می    کنند، با بیان داســتان ســاختگی، این رفتــار را منحصر به فرهنگ ایرانــی کنند.مثال

بحران    های اقتصادی ســال 1397 در ایران، داســتانی ســاختگی و بدون منبع مشخص در فضای 

ســایبری پخش شــد تا فرهنگ مردم ایران و آلمان را مقایسه کند. متن این داستان ازاین    قرار بود که: 

»یک ایرانی     ســاکن آلمان تعریف می    کرد: روزی از رادیو اعالم شــد، کشتی حمل پنیر در اقیانوس 

غرق     شده و ممکن است مردم با کمبود پنیر مواجه شوند. من نیز از ترس به فروشگاه رفتم و ده بسته 

پنیر خریدم که ذخیره کنم، هنگام برگشــت همســایه    ام را دیدم که با دو بسته پنیر در دستش از خانه 

خارج شــد. از او پرسیدم خبر غرق شدن کشــتی پنیر را شنیدید؟ او پاسخ داد: بله، دو بسته پنیر در 

خانه داشــتم، برای اینکه مردم با کمبود مواجه نشوند، به ســمت فروشگاه می    روم تا پنیرها را به آن 

بدهم. در این لحظه بود که از رفتار خودم خیلی شرمنده شدم و اینجا بود که فهمیدم چقدر اختالف 

فرهنگ است بین ما ایرانی    ها و آلمانی    ها....«.

نگارنده، ضمن مخالفت با این نگرش، بر این باور اســت کــه این موضوع منحصر به فرهنگ 

ایرانی نیست، بلکه این تعارض نقش است که در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، افراد جامعه را 

به سمتی هدایت می    کند تا منفعت خود و خانوادۀ خود را بر منافع جامعه ترجیح دهند. به    بیان    دیگر، 

افــراد جامعه، عالوه    بر نقش شــهروندی، نقش پدر و مادری را دارند که بایــد خانوادۀ خود را اداره 

کند. در این صورت، هنگامی    که شــایعه    ای مبنی بر کمیاب شدن یک کاالی اساسی و یا گران شدن 

آن مطرح می    شــود، شرایط جامعه از حالت عادی خارج     می    شود و اکنون بین این دو نقش تعارض 

شکل     می    گیرد. 

نقش شــهروندی به آن ها توصیه می    کند که با غلبه بر هیجان ایجادشــده، منافع کلی جامعه را 

درنظر بگیرند و به تأمین کاال در حد نیاز اقدام کنند، اّما نقش آن ها در جایگاه اداره    کنندۀ خانواده به 

آن ها توصیه می    کند که نیاز شــخصی خود را در اولویت قرار دهند. ازاین    رو برخی از افراد جامعه، 

گاهی و دانش از نتیجۀ اقدام خود، برای ادارۀ زندگی و ایجاد ســپر دفاعی اقتصادی )یا سپر  حتی با آ

دارایی(، به این ســمت هدایت می    شــوند که نیاز فردی را بر نیاز اجتماعی مقدم کنند. برای تقویت 

این دیدگاه می    توان به آزمایش معروف دانشگاه استنفورد استناد کرد.

فیلیپ جورج زیمباردو1 در سال 1971 درصدد بررسی تأثیر روان    شناختی زندگی در زندان 

1. Philip George Zimbardo



195

ی 
الم

 اس
ی 

ــ
سـ

شنا
عه 

جام
ت و 

طا
تبا

ی ار
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

برآمد. زمانی که افراد زندانی یا نگهباِن زندان می شوند، این نوع زندگی چه تأثیری بر افراد سالم 

و عادی دارد؟ زیمبارودو در نوشــتاری بر پایۀ موقعیت    گرایی کالســیک، به شرح مشاهدات خود 

از آزمایش اســتنفورد تحت عنوان نظریۀ »موقعیت نامناســب« پرداخت. جوانان سالم عادی را در 

 بدی قرار دهید و در این شرایط، موقعیت کنترل اوضاع را به    دست می    گیرد. درواقع هر 
ً
شرایط کامال

دو گروه »زندانیان« و »نگهبانان« به    سرعت، طبق پیش    بینی، در نقش    های اجتماعی خود جا افتادند 

و ســاختار قدرتی به    وجود آمد که بدرفتاری را نادیده گرفته یا مجاز شمرد و این ساختار باعث شد 

شرایط عادی به    سرعت روبه    زوال گذارد. دور و تسلسلی ایجاد شد که در آن مقامات )ایجادکنندگان 

موقعیــت( موقعیتی را ایجاد کردند که افراد درون آن را تبدیــل به افرادی نابهنجار می    کرد )هوتون، 

1393: ص 76(.

آزمایش فیلیپ زیمباردو مشــخص کرد که تا وقتی    که افراد جامعه )حتی عادی    ترین افرادی که 

از هیــچ بیماری روانی رنج نمی    برند(، در نقش خاصی قرار نگرفته    اند، قابل قضاوت نیســتند. این 

آزمایش حاکی از آن اســت که نقش خاص، در شــرایط خاص، می    تواند منجر به رفتاری شود که 

در حالت عادی از افراد عادی قابل    انتظار نیســت. مراجعه به وقایع ســال 2020 میالدی، ناشی از 

همه    گیر شدن ویروس کرونا در اروپا و به شکل خاص در آلمان، تأییدکنندۀ این ادعاست؛ وقتی    که 

سرقت بزرگ ماسك در کشــورهای اروپایی باعث شــد یورونیوز تیتر »جنگ ماسك در اروپا« را 

انتخاب کند. در آلمان، کامیون حامل محمولۀ ماســک بیمارســتان شاریتۀ برلین به    سرقت رفت و 

از ســوی دیگر، تصاویر متعددی از هجوم مردم آلمان و ســایر کشــورهای اروپایی و آمریکایی به 

فروشگاه    های بزرگ و نایابی کاالهایی همچون دستمال توالت منتشر شد. 

بنابراین، می    توان نتیجه گرفت گاه این نقش سرپرســت خانواده اســت که برای تأمین نیازهای 

خانــواده آن ها را به رفتاری هدایت می    کند که با نقش اجتماعی آن ها در تعارض اســت. ازاین    رو، 

موقعیت و نقش    های اجتماعی نیز جایگاه محوری را در تحقق یک شــایعه و پیشگویی خودانجام 

دارند که منحصر به فرهنگ خاص و یا جامعۀ خاصی نیست.

5. ارتباط میان فرهنگ، ساختار و بی    هنجاری )آنومی(1

 پیش از پایان این بحث، باید به یکی از مشــهورترین کوشــش    های انجام    گرفتــه در کارکردگرایی 

1. anomie
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ســاختاری و یا کل جامعه    شناســی نظری افکنیم که عبارت است از تحلیل مرتن دربارۀ رابطۀ میان 

فرهنگ، ســاختار و بی    هنجاری )آنومی(. مرتن فرهنگ را »مجموعۀ سازمان    یافته    ای از ارزش    های 

هنجارمند    « تعریف می    کند »که بر رفتار مشــترک میان اعضای یک گروه یا یک جامعۀ معین فرمان 

می    راند« و ســاختار اجتماعی را »مجموعۀ ســازمان    یافته    ای از روابط اجتماعی که اعضای جامعه 

یا گروه به     صورت    های گوناگون در آن درگیر می    شــوند« توصیف می    کند. هنگامی    که بین اهداف و 

هنجارهای فرهنگی از یک    سو و ظرفیت    های اجتماعی ساختاِر اعضای گروه برای سازگاری با آن    ها، 

از ســوی دیگر، گسستگی شــدید اتفاق می    افتد، بی    هنجاری به    وجود می    آید. بدین معنا که برخی 

افراد به دلیل موقعیتشــان در ساختار اجتماعی جامعه از ســازگاری با ارزش    های هنجار ناتوان    اند. 

فرهنگ در چنین شــرایطی اعضایش را به رفتارهایی دعوت می    کند که ســاختار اجتماعی از وقوع 

آن ها جلوگیری به    عمل می    آورد )ریتزر و گودمن، 1390: ص 155(.

کید دارد. اّما بســیاری از   بر موفقیت    های مادی تأ
ً
 فرهنگ، در جامعۀ آمریکایی، شــدیدا

ً
مثــال

مردم، به خاطر موقعیتشــان در ساختار اجتماعی، از دســتیابی به چنینی موفقیت    هایی محروم    اند. 

اگر فردی در طبقات پایین اقتصادی ـ اجتماعی زاده شود و درنتیجه امکان تحصیالتش، در بهترین 

حالت، فقط برای مدرک دیپلم فراهم باشــد، شانس او برای دستیابی به موفقیت    های اقتصادی، در 

چهارچوب شــیوه    های مقبول عموم )برای مثال، از طریق پیشرفت در قلمرو کار قراردادی(، هیچ یا 

ناچیز خواهد بود. در چنین شرایطی است )که نمونه    های آن در جامعۀ معاصر آمریکا فراوان است( 

که می    توان گفت بی    هنجاری وجود دارد و درنتیجۀ آن نوعی گرایش به رفتار انحرافی نیز پدید می    آید. 

درواقع، فرد منحرف اغلب از ابزارهای جایگزین غیرقابل    پذیرش و گاهی غیرمشروع برای دستیابی 

به موفقیت    های اقتصادی استفاده می    کند. بدین    ســان، قاچاق مواد مخدر یا روسپی    گری، به    منظور 

دست    یابی به موفقیت    های اقتصادی، صورت    هایی از رفتار انحرافی است که براثر بروز شکاف بین 

ارزش    های فرهنگی و ابزارهای اجتماعی – ســاختاری الزم برای نیل به آن ارزش    ها ظهور می    یابند. 

این شیوه    ای اســت که کارکردگرایان ساختاری به    واسطۀ آن ســعی در تبیین جرم و انحراف داشتند 

)همان: ص 156(.

بر مبنای این آزمایش، نگارنده بر این باور اســت که تســلط فرهنگ سرمایه    گرایی در کشور و 

ساختار رانت دولتی نقش محوری در شکل    گیری یک آنومی نظیر پیشگویی خودانجام در موضوعی 

همچــون احتکار خانگی دارد. در ایــران پس از جنگ تحمیلی، هنگامی    که فرهنگ اشــرافی    گری 

 متفاوت از آموزه    های دینی 
ً
همگانی شد، طبقۀ متوسط جدیدی شکل گرفت که سبک زندگی کامال
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و اســالمی دارد. در مدل نگرش سرمایه    داری، انسان همچون حیوانی )همانند مورچه( است که به 

دنبال بیشینه    سازی و بهینه    سازی منابع حرکت می    کند. از سوی دیگر، ساختار مبتنی بر رانت دولتی، 

زمینۀ فســاد را فراهم می    آورد که برخی با استفاده از رانت موجود )تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد( از 

این شکاف سوءاستفاده کنند. 

روی دیگر ساختار این است که با احتکار و فساد رانتی مقابله کند، اّما اگر در این امر ناکارآمد 

باشــد و یا به    گونه    ای باشــد که برای مردم ناکارآمد جلوه کند و یا ازنظر مردم برخورد کافی صورت 

نگرفته باشــد، در اینجا فرهنگ بیشینه    ســازی و بهینه    یابی به    عنوان فرهنگ غالب می    شــود. در این 

صورت اگر شــایعه    ای مبنی بر گران شــدن یک کاالی اساسی یا ارز در جامعه مطرح شود، مردمی 

که از قشر عادی هستند نیز به سمت احتکار خانگی کاال و ارز حرکت می    کنند. توجیهی که مطرح 

می    شود این است که به دلیل ناکارآمدی ساختار »اگر من این کار را انجام ندهم، افرادی دیگر اقدام 

می    کنند« پس هر فردی باید پیش    دستی کند و برای خود نوعی از سپر دارایی تشکیل دهد. از سوی 

دیگر، وجود ســاختار مبتنی بر رانت این فکر را در ذهن افراد جامعه مطرح می    کند که آنچه باعث 

گران شدن کاال شــده احتکار کالن سرمایه    داران اســت، نه کار چند فرد عادی. به    بیان    دیگر، افراد 

جامعه این کار را ناشی از ساختار نامناسب می    بینند و برای فعالیت خود نقش محوری قائل نیستند.

بنابراین، می    توان نتیجه گرفت که رابطۀ بین فرهنگ و ســاختار نیز نقش محوری در شکل    گیری 

پیشگویی خودانجام دارد. ساختاری که زمینۀ جلوگیری از احتکار را نداشته باشد، باعث می    شود تا 

فرهنگ بیشینه    سازی به    عنوان فرهنگ غالب مطرح شود. در این صورت با بروز یک شایعه، عالوه    بر 

احتــکار کالن، احتکار خرد خانگی نیز عاملی تهدیدکننده برای امنیت اقتصادی، در عرصۀ جنگ 

ارزی، می    شود.

6. راهکار مقابله با عملیات روانی دشمن

به    منظور مقابله با عملیات روانی دشمن، استفاده از قواعد زیر که بر مشاهدات عملی مبتنی هستند 

مفید خواهد بود. مواردی که در ادامه بیان می    شــوند از راه    های اساسی و مؤثر در کنترل شایعات و 

ناکام گذاشتن شایعه    سازی و عملیات روانی خواهند بود:

اعتماد به رسانه    های ملی: اگر مردم به موثق بودن اخبار رسانۀ ملی اعتماد داشته باشند، شایعات 

گسترش نخواهد یافت.

اعتماد به مســئولین: اگر مردم مطمئن شــوند که به آن ها دروغ گفته نمی    شود و آنچه سانسور 
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می    شود به خاطر مصالح کشور است، می    توانند سانسور و فقدان اخبار را تحمل کنند.

حضور مســئوالن در میان مردم: برای دســتیابی به    نوعی از امنیت روانی، مسئوالن باید در میان 

مردم حضور پیدا کنند و تحلیل و جمع    بندی مشــخصی را از شرایط حاکم بر کشور در اختیار مردم 

قرار دهند )دادگران، 1382: ص 143(.

مشغول نگه    داشتن: مسئوالن، باید از بیکاری و یکنواختی در جامعه جلوگیری کنند. ذهن خالی 

به    آســانی با اکاذیب و شایعه پر می    شود. به بیان معروف، بیکاری دســت    ها، موجب فعالیت زبان 

می    شود.

 با تبلیغات دشمن مقایسه کنید. با 
ً
مقابله با شایعه    ســازی: علیه شایعه مبارزه کنید. شایعه را علنا

نمایش دروغ بودن و ناصحیح بودن شــایعات، آن ها را بی    اعتبار کنید. همچنین می    توانید با تکنیک 

تمسخر، شایعه    سازان را مسخره کنید )حسینی، 1377: ص 154(.

گفتن حقایق تا جایی که ممکن اســت: بروز شایعه اغلب در سکوت رسانه    ها حاصل می    شود. 

وجود انســانی همواره نیاز دارد با اطمینان زندگی کنــد، او در وضعیت    های نامطمئن عقل خود را 

به    کار می    گیرد و چنانچه خبر از منبع مطمئن به دست او نرسد، از جایی دیگر آن را به    دست می    آورد 

)الزار،1380: ص 103(. بنابراین، باید به رســانۀ ملی اجازه داده شود، تا جایی که ممکن است و 

موجب کمک کردن به دشمن نمی    شود، به مردم اطالعات کامل و مفصل بدهد. چون انسان طالب 

واقعیات است و اگر نتواند واقعیات را به    دست آورد، شایعه را می    پذیرد.

گاه    سازی جامعه در  گسترش سواد رســانه: ازجمله مواردی که می    تواند مانع نشر شایعه شود، آ

گاهی از انواع اخبار )ســفید، سیاه و خاکستری( یکی از مقدمات سواد   آ
ً
عرصۀ رســانه است. مثال

رسانه است که می    تواند از پخش شدن شایعه جلوگیری کند    . 

رانت دولتی و احتکار خانگی: وجود یک شایعه در کاالهای رانتی می    تواند زمینۀ انحراف افکار 

عمومی به ســمت احتکار خانگی را فراهم آورد. درصورتی    که اگر این رانت به شــکل مســتقیم در 

دســت مردم قرار گیرد می    تواند از حساسیت بیش    ازحد کاالهای رانتی جلوگیری کند. به    بیان    دیگر، 

در اینجا دو حساسیت وجود دارد: نخســت، اساسی بودن کاال و دیگری، رانتی بودن کاال؛ حذف 

رانت کاالیی موجب کاهش حساسیت آن می    شود. 

یان    های ناهمسو اّما مشترک در منافع: برای جلوگیری از نشر یک شایعه در عرصۀ  استفاده از جر

اقتصادی می    توان از برخی جریانات که با سیســتم حاکم همسو نیســتند استفاده کرد. برای     مثال، 

هنگامی    که شایعه    ســازان دستور خروج ســرمایه از بازاری خاص را صادر می    کنند، سیستم حاکم 
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گاه کردن افراد مؤثر )و حتی غیرهمسو( در آن بازار، از خروج سرمایه جلوگیری کند. می    تواند، با آ

7. بررسی موردی عملیات روانی در ایران و پیامد آن

پس از عملیات روانی دشمن در سال 1-1390 در عرصۀ اقتصادی ایران، نگارنده مطالعات خود را 

پیرامون شناخت مسئله و مبارزه با آن آغاز کرد. تهدید مجدد جیمز ریکاردز، در اندیشکدۀ کارنگی، 

نگارنده را واداشــت تا راهکارهای مقابله با عملیات روانی در جنگ ارزی را بررسی کند و با وقوع 

گاه    سازی و حتی در  مجدد آن در ســال    های 9 – 1396 توانست با شناسایی راهبردهای دشمن، به آ

مواردی به مقابله با آن بپردازد.

در این ســال    ها، مرکز عملیات روانی دشمن در دبی و به    وســیلۀ فردی به نام علی جوانمردی، 

مجری شــبکۀ صدای آمریکا )VOA(، اداره می    شد. وی، با مدیریت دو کانال در شبکۀ پیام    رسان 

تلگــرام، به اجرای تکنیک    های مرتن و جیمز ریــکاردز در عرصۀ اقتصادی     پرداخت. محوری    ترین 

فعالیــت جوانمردی در کانال تلگرامــی آواتودی دالر1 بود که با هدایــت افکار عمومی تالش 

می    کرد تا نقدینگی و پول داغ در کشور را در بازۀ زمانی مختلف به بازارهای مختلف هدایت 

کند تا زمینۀ ناامنی روانی را در اقتصاد فراهم آورد. 

کانال آواتودی درمجموع چند هدف محوری را دنبال می    کرد که در اینجا به کاربردی    ترین موارد 

آن پرداخته می    شود: نخست، خروج سپرده از بانک؛ دوم، خروج سرمایه از بازار بورس؛ درنهایت، 

هدایت افکار عمومی به خرید اســکناس دالر و برهم زدن عرضه و تقاضا در بازار ارز که با تحقق 

اورشوتینگ ضربۀ نهایی به ارزش پول ملی وارد شود. 

در گام نخســت، وی تالش فراوانی کرد، که با گســترش شــایعات، بانک خصوصِی آینده را 

ورشکسته معرفی کند. در عرصۀ داخلی یکی از مجریان فاصله گرفته از رسانۀ ملی، با شعار زیبای 

»نــه به بانک ربوی« به یاری وی شــتافت. آواتودی همچنین بر فقدان پــول در بانک    های دولتی، 

گاهی و حمایت از بانک آینده مانع تحقق  کید داشــت. اّما مسئوالن کشــور با آ چون بانِک ملی، تأ

اهداف دشمن شدند. این بانک به    خودی    خود اهمیتی نداشت، اّما سقوط آن باعث تحقق پیشگویی 

خودانجام می    شد که می    توانست در حرکتی دومینو    وار به سقوط سایر بانک    ها منجر شود.

پس از ناکامی در مرحلۀ نخســت، این کانال خروج ســرمایه از بــازار بورس را پی گرفت و با 

1. Avatoday Dollar exchange
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شایعه    پراکنی تالش کرد تا بورس ایران را ورشکسته و حبابی معرفی کند. این موضوع در اواسط سال 

97 آغاز شــد و درحالی    که شــاخص کل بورس نزدیک به نودهزار واحد بود، عملیات روانی خود 

را آغاز کرد. در این زمان نگارنده، به    محض اطالع از این راهبرد، توانســت با راهکار »اســتفاده از 

جریان    های ناهمســو اّما مشترک در منافع« با کانال    های تلگرامی بورسی )غیرهمسو با نظام( ارتباط 

گاه    سازی فعاالن بورس بپردازد.  برقرار کند و با هشــدار درمورد خطر عملیات روانی دشــمن، به آ

راهکار نگارنده موفق واقع شــد و در کمترین فرصت، موضوع در کانال    های بورســی مطرح و حتی 

کمپین »ریپورت« این کانال به راه انداخته شــد و پس از مدتی شــاخص کل بورس به کانال صد و 

هشتادهزار واحد وارد شد و عملیات روانی دشمن را ناکام گذاشت. 

آخرین راهبرد کاربردی آواتودی، تشویق مردم به خرید اسکناس دالر بود که در این زمینه موفق 

بود. در بررســی موردی که نگارنده در ســال    های جنگ ارزی داشــت، مصاحبه با دالل    های دالر 

در خیابان فردوسی و سبزه    میدان تهران شــنیدنی بود. دالل    های دالر اظهار می    داشتند که مهم    ترین 

مشــتریان آن ها زن    های خانه    دارند؛ هنگامی    که قرار به افزایش دالر باشد، هر قیمتی که در کانال به 

آن ها گفته شود خریدارند و این خود منجر به تحقق پیشگویی خودانجام می    شود. بنابراین، دو مورد 

از ســه راهبرد کالن کانال تأثیرگذار آواتودی ناکام ماند وفقط در مورد آخر، موفق شد. در این مورد 

نیز می    توان با به    کارگیری سایر راهکارهای معرفی    شده، از تأثیرگذاری آن کاست.

در انتها، باید گفت که استمرار عملیات روانی دشمن در عرصۀ اقتصادی، به    منظور جهت    دهی 

افکار عمومی، می    تواند پیامدهایی فراتر از عرصۀ اقتصاد داشــته باشــد. چراکه شــرایط نامساعد 

اقتصادی خود زمینه    ســاز آن می    شود که افکار عمومی به ســمت گروه    های مخالف نظام حاکم و 

حتی تندرو حرکت کند و بستر تحوالت اجتماعی بزرگ )نظیر انقالب( را فراهم آورد. 

جامعه    شناســی به نام هیبس1 بین صعود تولید ناخالص ملی و نزول خشــونت سیاســی رابطه 

برقرار می    کند. در کشــورهایی که شــکاف بین فقیر و غنی زیاد است، خشونت    های سیاسی گاه به 

حدی اســت که باعث سقوط حکومت    ها می    شود. سیاســت نئولیبرالیسم اقتصادی مارگارت تاچر 

در انگلســتان و سیاســت مشــابه ریگان در آمریکا در دهۀ 1980، که باعث تشدید شکاف فقیر و 

غنی شــد، شورش    های عظیمی در شــهرهای لس    آنجلس و لندن و پاره    ای شــهرهای دیگر آمریکا 

و انگلســتان به    دنبال آورد که اگر ادامه یافته بود، پیامدهای سیاســی مهمی برجای می    گذاشــت. 

1. Hibbs
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جنبش    های جدایی    طلبانه اغلب در زمان بحران    ها تشــدید می    شــوند. احزاب افراطی هم سربازان 

 در دروان رونق اقتصادی هیچ گوشی بدهکار 
ً
خود را از میان انبوه بیکاران انتخاب می    کنند و اساسا

شــعارهای افراطی نیست و هر کس به کار خود مشغول اســت )نقیب زاده، 1389: صص 114-

.)113

نتیجه    گیری

جنگ هیبریدی یا ترکیبی مدل جدیدی از نبرد اســت که یکی از موارد آن جنگ ارزی است. جنگ 

ارزی نیز ابعاد مختلفی را در برمی    گیرد که یکی از ابعاد آن، بعد روانی است. جیمز ریکاردز، طراح 

جنگ ارزی، در کتاب خود کوشید تا با بهره    گیری از دیدگاه جامعه    شناسی مرتن، مدلی از عملیات 

روانی را ارائه دهد که بحران اقتصادی در پی داشته باشد.

در این پژوهش روشن شــد که در عرصۀ بحران    های اقتصادی، اهمیت بعد روانی بسیار بیشتر 

از ابعاد مادی جنگ اســت. حتی می    توان پا را فراتر نهاد و مدعی شد که بعد روانی جنگ اقتصادی 

از بعد نظامی نیز مهم    تر است. به بیان کیسنجر یک عملیات روانی، همچون شایعه، می    تواند حتی 

قدرتمندتر از صالح نظامی عمل کند. جملۀ معروف کیســنجر این بود که: »بلوفی که جدی گرفته 

می    شود، به    مراتب مؤثرتر از تهدیدی است که به    عنوان بلوف تلقی می    شود«. همچنین اثبات شد که 

در عصر کنونی، با کمرنگ شــدن نقش دولت    هــا در عرصۀ زندگی اجتماعی، نیروهای دیگر چون 

افکار عمومی می    توانند، همانند دولت، به کاهش و یا افزایش ارزش پول بپردازند.

در ادامه و در پاســخ به سؤال اصلی پژوهش، پیرامون مقابله با عملیات روانی دشمن در عرصۀ 

جنــگ ارزی، راهکارهای متعددی بیان شــد. اّما اگر بخواهیم تمام ایــن راهکارها را در یک واژه 

خالصه کنیم، آن واژه    ای نیســت جز اعتماد. اگر مردم به     نظام حاکم و مسئولین اعتماد داشته باشند 

و رسانۀ ملی را از خود بدانند، شــایعه    پراکنی دشمن نمی    تواند کوچک    ترین اثری در اقتصاد کشور 

ایجاد کند. اعتماد ســرمایۀ بزرگی است که همۀ مسئولین باید در حفظ و نگهداری آن تالش کنند، 

چراکه اگر اعتماد از دست رفت، نمی    توان آن را بازیافت.
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