




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حول یکی از �ودهای رویکردهای  ١ای اخیررسانه »یافشاگر «ی ، مسالهی مبارزات سیاسی کنونی چپدر گسرته

های اهمیت نیست. نگاهی گذرا به پایهای جانبی یا کمهیچ رو مسالهامنیتی حاکمیت در فضای مجازی به

اعتبار طلبانه را بیهای منزهها و پیامدهای سیاسی آن، این قبیل داعیهو تاریخی این مساله و زمینهمادی 

�ایی در راستای ایجاد شور و هیجان سیاسی، دست به بزرگ» رادیکال«گرایان سازد که گویا برخی از چپمی

سازی پرونده«و » توهم توطئه«به وادی اند یا از رس ناامیدی سیاسی زده» ناچیز«یا » معمول«برخی از وقایع 

شده در ی مستندات و جوانب طرحهکوشد بدون وارد شدن به حوز اند. این نوشتار میدرغلتیده» شخصی

 هادادن برخی از پایهبا نشاناند) قدر الزم از سوی رفقای درگیر در مساله بیان شدهخصوص رویداد اخیر (که به

اینکه، بحثی  تری برای نگریسنت به آن فراهم آورد؛ گومساله، چارچوب وسیعهای مادی و تاریخی و زمینه

ها و بخشی دادهتر در مورد این موضوع نیازمند پژوهشی امپریک برای گردآوری و سامانتر و جامعدقیق

که شود ای وسیع است. در امتداد همین نوشتار نشان داده میتجربی در گسرته-ها و مستندات تاریخیفاکت

زده شد ی شگفتی نیست، بلکه بیشرت باید از این واقعیت شگفتهیچ رو مایهوقوع چنین رویدادی نه تنها به

گری چپ، کمرت ی این رویکردهای امنیتی در فضای مجازی، در چارچوب کنشسالهرغم تداوم چندینکه به

های بارز رویکردهای امنیتی های نقادانه در رویارویی با مصداقگیریشاهد کارزارهای جمعی و موضع

 .ایمبوده

هاست که اِع�ِل کنرتل بر های مشهود سالهای رسمی و فعالیتکارگزاران نهاد قدرت در ایران بنا به گزارش

(ها) و اند و در این زمینه اسرتاتژیکار خود قرار داده فضاهای ارتباطی و دیجیتالی را نیز در دستور

                                                 
 .سین درخشانای حهای رسانه»ابتکارعمل«پیرامون یکی از  -١



هاست که از اِی حاکمیْت سالاند. برای مثال، در سطح گفتارهای رسانهردههای اجرایی تدوین کمشیخط

ی شهروندان در فضای شود، که ردپاهای آن در تجارب روزمرهسخن گفته می» ارتش سایربی«نام ای بهپدیده

ات گذاری حاکمیت کوشیده است برای روندهای کنرتل و مجاز ای مشهود است. در سطح قانونسایربی و رسانه

)، … و ٢های حقوقی و ترتیبات اجرایی فراهم سازد (نظیر پلیس فتاگری سیاسی در فضای مجازی چارچوبکنش

دهد. گری خود قرار میی کنرتلمایهها دفاع از حقوق و امنیت شهروندان را دستکه طبعا مانند دیگر دولت

پردازی (یا جدی برای نظریه هاییز تالشی روشنفکری (در معنای عام و نادقیق کالم) اما هنو در سطح جامعه

ها و ها و داللتی ایران و زمینهکم نرش نظریات) معطوف به رشد رسیع حیات سایربی در جامعهدست

سیاسی آن انجام نشده است؛ از جمله این واقعیِت رو به گسرتش که امروزه بخشی از -پیامدهای اجت�عی

ی بحث ما)، ی فضای مجازی انتقال یافته است. در نتیجه (در حیطهگری متعارف سیاسی و مدنی به حوزهکنش

قدر الزم جدی گرفته گاه بههیچ» ارتش سایربی«ای مثل های پیدایش پدیدهسو رضورت تحلیل داللتاز یک

اند و هایشان نشستهدر پشت کامپیوتر» بگیرمواجب«یا » نیروهای ارزشی«نشده است (تو گویی تعدادی از 

های مجازی، به جنگ اسالمی یا پروپاگاندای حاکمیت در شبکه» محصوالت فرهنگیِ «ند از طریق نرش کوشمی

های سیاسی مخالف بروند)؛ و از سوی دیگر، آن دسته از های الئیک یا گرایشو گرایش» تهاجم فرهنگی«

بانی در همین کوشند مخاطها و امکانات موجود میهای سیاسی در ساحت چپ که بنا به محدودیتتالش

فضای مجازی پیدا کنند، یا به نرش گفتارهای انتقادی و رادیکال در همین فضا بپردازند، با عناوینی سخیف به 

 .شوندسخره گرفته می

ی روشنفکری، که در میان منتقدان یا مخالفان نظام سیاسی توجهی آشکار جامعهدر خصوص دالیل این بی

رغم طور مشخص اینکه آنان بهزنی کرد: نخست و بهدو طریق گ�نه بهحاکم نیز رواج دارد، شاید بتوان 

های اجت�عی مجازی (حتی برای طرح مباحث ی روزافزون شخصی از ارتباطات دیجیتالی و شبکهاستفاده

امروز هستند؛ توگویی صفت » دنیای واقعیِ «در معادالت » فضای مجازی«سیاسی)، همچنان منکر اهمیت 

تر) آنکه طور کلیدارد. دوم (و بهرا بر آنان پنهان می» فضای مجازی«ای واقعیِت کنندهر گمراهطو به» مجازی«

را  آنان عموما درکی نابسنده و غیرواقعی (انتزاعی) از ماهیت نظام سیاسی مستقر دارند: در این معنا که یا آن

های رو فهم شیوهانگارند، و از اینلیستی میداری یا حتی معادالت امپریارصفاً بازتابی از منطق مناسبات رسمایه

دانند؛ و یا اینکه سازوکارها و امکانات بازتولید قدرت کرد واقعی و انض�می آن را درخور اعتنا �یعمل

را با چهرهایی نظیر  گرایی که حاکمیتگیرند و در عمْل با درک مبتذل و تقلیلکم میحاکمیت را بسیار دست

ی نتیجه»). یک مشت مالی خرفت«شوند (اغلب با ادبیاتی مثل: کند همسو میسازی میاحمد جنتی همسان

شود و این واقعیت ساز تلقی میی اندیشنده و تصمیم»َرس «این هر دو رویکرد آن است که این نظام فاقد 

ی اجت�عی بنیانی هایی که بر بسرت خلق تضادهاویژه نظاماالصول هر نظام سیاسی، و بهماند که علینادیده می

های نظم کنند، به سازوکارهایی برای بازتولید پایهسازی اکرثیت فرودستان حکمرانی میگذاری و محرومو بیرون

گر نیستند، بلکه میتنظ-های قدرت خود) نیازمندند؛ سازوکارهایی که متاماً ساختاری یا خودموجود (یا پایه

 .های فکر و نهادهای تدوین اسرتاتژی هستندپیشنهادی اتاق هایبخشی از آنها حاصل مطالعات و برنامه

                                                 
 یهفته« :خوانیمهای پلیس فتا چنین میی ماموریتدرباره یکی از خربهای جدیدبرای مثال، در ). پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات( پلیس فتا -٢

. اندگذشته نیز نیروهای امنیتی اطالعات سپاه پاسداران هفت فعال مربوط به یک گروه سیاسی فضای مجازی را در استان کرمانشاه بازداشت کرده
 ».عنوان شد محتوای ضددینی و ضدنظامتولید و انتشار «اتهام آنها 
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ها یاد سازی دانشگاهمیی اسال توان از پروژهمند میی اسرتاتژیک هدفمند و نظامای از یک پروژهعنوان �ونهبه

علوم کردِن علوم انسانی متعارف (غربی) یا اسالمی» تعدیل«ای از آن در قالب حذف یا شاخه خیلی زودکرد که 

دار، هنوز ابعاد این مساله و اینکه چه گ�ن در غیاب مطالعات تجربی دامنهانسانی پدیدار شد. بی

اند، به خوبی در فضای روشنفکری منتقد (یا مستقل) های عظیمی برای تحقق این هدف بنا شدهزیرساخت

هایی از پیامدهای این گوشهشناخته نشده است. درعوض، تاکنون تنها به میانجی برخوردهای تصادفی فردی، 

ها و نهادها و نرشیات و مند بر ما آشکار شده است. شاید نگاهی گذرا به فهرست بلند سازمانی نظامپروژه

 یی غربی (و از جمله پژوهش در فلسفهی اسالمی در برابر فلسفههایی که به آموزش و ترویج فلسفهرسانه

التحصیالن) آنها بتواند یافتگان انسانی (فارغو تربیتهای متنی وجیپردازند، و نیز نگاهی به خر غربی) می

 .٣دست بدهدی یادشده بهتصوری از ابعاد واقعی پروژه

تر، کافی است به یاد بیاوریم که چگونه به تر و ملموسلحاظ تاریخی بزرگای دیگر، و شاید بهعنوان �ونهبه

فت�ن ، یک گ۱۳۷۰ی ی ایران در اوایل دههیستی در جامعههای تحمیلی نولیربالموازات پیدایش سیاست

ای های دولتی و رسانهپرطنین هم در این زمینه پدیدار شد و به میانجی بسرتسازی» علمیِ «آکادمیک و 

صدایی با ایدئولوژی آمیز از منطق وضعیت (طبعا در همی بیانی تحکممثابهرسعت رشد و گسرتش یافت و بهبه

های معطوف به عدالت اجت�عی را به حاشیه راند. ظهور و عروج ناگهانی داری جهانی)، گفت�نیهظفرمند رسما

های نظری آنان در چنین »رهاورد«ای بر گسرتش نژاد و مترکز رسانههای آکادمیسینی نظیر موسی غنییشوالیه

های های رسمی آموزهرسانه در متامی رسعت مند بود که بهچنان نظام یهبسرتی قابل فهم است. و این رو

که کار گرفته شدند؛ طوریهایی بدیهی در طرح مباحث اقتصادی و اجت�عی بهفرضنولیربالی همچون پیش

برای مثال امروزه بسیاری از کسانی که از حدی از تحصیالت و حدی از دسرتسی به محصوالت فرهنگی و 

 انگارند.وقلوهایی جدانشدنی میای برخوردارند، دموکراسی و بازار آزاد را درسانه

واقع در اش، یا بههای درونیای مواجهیم که متناسب با نیازها و رضورتکه، ما با نظام سیاسیمقصود کالم آن

کند، آگاهانه اش خلق میهای هستی مادیی بنیانواسطهمواجهه با تضادهای اجت�عی ناگزیری که به

دهد. در همین راستا، رضورت م موجودیت یا بازتولید خویش پرورش میو اساختارها و سازوکارهایی هم برای تد

(طبعا مدیریت در حد مقدورات تاریخی و ساختاری، نه در  زدهای تضادمند و بحرانمدیریت سیاسی جامعه

کند که حد قادر مطلق)، یا مشخصاً رضورت اِع�ل اقتدار حکمرانی در چارچوب خفقان سیاسی ایجاب می

آنچه معرف یک دولت « :ختلفی از کنرتل و رسکوب در کنار هم عمل کنند. به قول هورکهایمراشکال م

های داری و گرایشی آن به سمت گنجاندن تضادهای درونی رسمایهاقتدارگراست نه شکل تجلی آن، بلکه رانه

 ».جانبه استآور آْن در کنرتل سیاسِی سنجیده و همهبحران

های ثابِت کنرتل و رسکوب، یکی از حیطه ٤ی سیاسیهای فروبستهگذشته در نظام یبنا به تجارب جهانی سده

ی ایران هم از این رویه برکنار نبوده است. پس نگاهی به خط ای است. طبعا جامعهفضای ارتباطی و رسانه

های ین مولفهترای ایراِن متاخر و ترسیم یک ِش�ی کلی از مهمسیر کلی روند کنرتل و رسکوب در فضای رسانه

ی تاریخی ی مورد بحث در پهنهتواند درک جایگاه مسالهطور موجز و با سطح دقت نابسنده)، میآن (گیریم به

 :تری را تسهیل کندوسیع

                                                 
گیری از مشخصاً با بهره(ی علم ی فلسفهها در حوزهبه برخی از این تالش») باسکار در ایران«ذیل زیربخش (ی نوشتار زیر برای مثال در مقدمه -٣

 کارگاه دیالکتیکمانیا بهروزی؛ تار�ای : ؛ برگردان»دیالکتیک، ماتریالیسم و نظریه شناخت«: روی باسکار :اشاره شده است) ی باسکارفلسفه
 .ستای متفاوت است و ماهیت کنرتل به قوت خود باقیدموکراسی تنها اَشکال کنرتل رسانههای لیربالدر نظام -٤
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ها را در دستور کار خویش قرار منع و کنرتل نرشیات و رسانه خیلی زود ۵۷نظام سیاسی برآمده از انقالب  الف)

دست انتشار، پیگرد سیاسی نویسندگان  منع در نرش کتاب، سانسور وسیع مضامیِن در داد. اع�ل محدودیت و

های خود تثبیت شد. ای رو به رشد بود که پس از چندی در حادترین شیوهو توقیف نرشیات مستقل پدیده

ست ها) آشکارا تالشی حذفی در راستای تسلط بر فضایی بود که با سیاانقالب فرهنگی (تعطیلی دانشگاه

شد. های بدیل محسوب میسازی رسانهبرای نرش و غنی شت و اساساً یکی از بسرتهای ممکنانقالبی پیوند دا

برای تثبیت خفقان و رسکوب ضدانقالبی عمل کرد. » نعمتی بزرگ«راستی همچون ساله با عراق بهجنگ هشت

ها و غیره حاصل زندان »پاکسازی«های جنگ و سازی ویرانیکه در پی پنهان ٥پس از برقراری آرامشی موقت

شد، توقیف و تعطیلی نرشیات و مجالت مستقل و یا حداقل سانسور مفاد آنها و پیگرد رسدبیران و نویسندگان 

ویدادهای هفتگی بود. کانون نویسندگان ایران باز هم موضوعی ثابت در صدر ر ») دگراندیشان(«متون انتقادی 

، که اوج تراژیک »)٦نویسنده ۱۳۴ی بیانیه«یگردها بود (برای مثال در ماجرای های این پترین آماجیکی از اصلی

های ثابت مایهای به رغم درونای �ایان شد. اما فرآیند کنرتل و رسکوب رسانههای زنجیرهها در ماجرای قتلآن

در روند پویش های اجت�عی یکسانی پیش نرفت. برای مثال، آن در شکلی همگون و با پیامدها و بازتاب

اپوزیسیونی خلق شد که فضاهای متعارف متعلق به دگراندیشان و فعالین جامعه به تدریج شبهدرونی نظام/

آورد. یعنی کنش انتقادی سیاسی و گفتار سیاسی د در ای) را به تصاحب خو اپوزیسیون (از جمله فضاهای رسانه

و همسویان و نزدیکان آنها در  طلبهای اصالحرسانه و نهادها و منتقد ک�بیش (نه متاما) به انحصار جریانات

ها، با اینکه قربانیان اصلی آن معدود تحرکات سیاسی آمد. در نتیجه، روند رسکوب دگراندیشان و کنرتل رسانه

که شد؛ همچنانای از منازعات جناحی باز�ایی میمستقل و نرشیات مستقل بودند، عمال در قالب زیرمجموعه

ی جناحی) ی سیاسی نیز به تدریج به انتقاد نسبت به بخشی از نظام سیاسی مستقر (مبارزهزهمعنای مبار 

 .استحاله یافت

های خربی و سیاسی کننده و برنامههای رسگرمای با برنامههای ماهوارهسال پیش شبکهاز حدود بیست ب)

ی و اقتدار پروپاگاندای سیاسی آن ساز ی فرهنگعنوان چالشی جدی برای حفظ انحصار حاکمیت بر مقولهبه

آوری سازی و جمعظاهر شدند. نخستین برخوردهای حاکمیت طبعا برخورد فیزیکی بود، یعنی: ممنوع

ها. گو اینکه تداوم چنین برخوردهایی (نظیر برخورد فیزیکی با ای و مجازات کاربران آنهای ماهوارهگیرنده

ی از توهم مثربخشی باشد، از کارکردهای روانی آنها به منزلهبیش از آنکه ناشی ») حجابیبی«ی پدیده

ها و گسرتش در ادامه اما س�جت امواج نامرئی ماهواره ٧.شودابزارهایی برای �ایش و تثبیت اقتدار ناشی می

حاکمیت با تداوم محدودسازی  ی کاربران مشتاق، موجب شد تا تدابیر دیگری اندیشیده شود:رسیع دامنه

ای های الزم برای رواج مرصف تودههای اجت�عی و مدنی، زمینهای و فرهنگی و رسکوب آزادیی رسانهفضاها

های هزارویک قسمتی ترکی و کلمبیایی و نظایر آن، ای (مثل رسیالهای ماهوارهی شبکهکنندهمحصوالت رسگرم

ال، را فراهم ساخت؛ و درعین حبرق) وگرایی پر زرقهایی مرکب از سکس و خشونت و مرصفمایهبا درون

 ی ه�نشدهمجاز را با الگوی بومیمستقیم تولید محصوالت ویدئویی شبهای مستقیم و غیر گونهخود به

قابل پخش نیست، اما اساساً چندان هم غیرمجاز نیست) مورد ح�یت قرار » سی�صداو «ها (آنچه در مایهدرون
                                                 

 .شهر و قزوین و غیرهاسالم در مشهد و») های نانشورش«موسوم به (های شهری محرومان پیش از شورش -٥
در طلب آزادی بیان و اندیشه و نرش، که به رسکوب و پیگرد وسیع نویسندگان و ) نویسنده ۱۳۴ یبیانیه(» ایمما نویسنده«منت جنجالی  -٦

 .انتشار یافت ۱۳۷۳منجر شد، در سال ) ویسندگان وقتعمدتا اعضای کانون ن(امضاءکنندگان آن 
ی حجاب درباره«: امین حصوری: امی زیر بیان کردهدر نوشته») بدحجابی«با رویکرد حاکمیت پیرامون  در رابطه(بخشی از دالیل این مدعا را  -٧

 ؛ تار�ای پراکسیس»رویکردهای فرمالیستیاجباری و مقاومت زنان؛ در نقد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B4_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://praxies.org/?p=3769
http://praxies.org/?p=3769


ی نوعی که در وس این رویه آشناییم. از جمله، برای مثال با این صحنههایی است که با پیامدهای ملمداد. سال

گویند (و عمدتا با جای میزبانان و میه�نان سخن میهای تخت دیجیتالی بهتلویزیون ،های شهرینشینیشب

از مترکز  ملکوتی (حاصلکه حارضیْن در فضایی نیمهمجاز)، درحالیای یا محصوالت شبههای ماهوارهزبان برنامه

 .اندجمعی طوالنی) به صفحات جادو خیره شده

در چارچوب » خصوصی«ای و محصوالت تلویزیونی های ماهوارهی برنامهواقع رویکرد حاک�ن در حوزهبه

ه کردن بجای بسندهگیرد که بهجای می ٨»قدرت نرم«های اسرتاتژیک آن برای مجهزشدن به بازاندیشی

. برای مثال، حاک�ن ٩»تهدیدها را به فرصت بدل کند«گری فعال، با دخالت کوشدمیهای تدافعی سابق، شیوه

های تلویزیونی فراملی اندازی شبکهای، به راهی ارتباطات ماهوارههای فناورانه در حوزهدر مواجهه با پیرشفت

ثر، العامل، و غیره) و ، الکو ١٠»وی.هیسپان. تی«، »وی.پرس تی«ی افق، ی جهانی جام جم، شبکه(مانند شبکه

یا حفظ ارتباط با ایرانیان خارج کشور، از  ای فرامرزی روی آوردند، تا ضمن برقراریتولید و نرش محتوا در گسرته

گیری اهداف اسرتاتژیک خود در سطح ها، پیهای تلویزیونی به دیگر زبانطریق تولید و پخش مستمر برنامه

سیاسی طیفی از نیروهای -ی فکریاحصل این تدابیر رصفاً جذب یا تغذیهای و جهانی را تسهیل کنند. ممنطقه

های مند دیدگامیانجی این قالب مدرن و فراگیْر امکان نرش نظاممذهب در خاورمیانه نبود، بلکه بهشیعی

رسمی حاکمیت و توجیه رویکردها و عملکردهای سیاسی آن در جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی (جوامع 

ی نرش مستمر پروپاگاندای ظاهراً واسطهی مباحث سیاسی روز فراهم گردید. ضمن اینکه بهدر حیطه غربی)

 ١١.ضدامپریالیستی، بخشی از جریانات چپ غیرایرانی هم با آن ارتباط برقرار کردند

ی واسطهبه ۱۳۸۰ی طلب حاکمیت از اوایل دههای، جناح ظاهراً اصالحدر راستای تسخیر فضای رسانه پ)

مکان کشور نقل به خارجاش که به تازگی (در امتداد تشدید منازعات جناحی) های شاخصاز چهره برخی

زبان کشورهای غربی های فارسیای را با رسانهای نزدیک و فرشده(هجرت سیاسی) کرده بودند، همکاری رسانه

.سی فارسی و صدای .بیگرفت که از بیتدریج به این مساله خو زبان بهآغاز کرد. از آن پس مخاطب فارسی

 های مشاوران وزبان، عمدتا با دیدگاههای پرمخاطب فارسیآمریکا تا رادیو فردا و رادیو زمانه و دیگر رسانه

 ، ووابستگی دارندطلبان حکومتی مواجه شود که یا مستقی�ً به طیف اصالح کارشناسان و مه�نان و خربنگارانی

 .های مشابهی هستنددگاهیا درمجموع حامل دی

های غربی ای قدرتگذاران رسانهاین ه�هنگی شگرف میان طیفی از جریانات همسو با حاکمیت و سیاست

ای نبوده است، ویژه اینکه این ه�هنگی محدود به همکاری رسانههای دقیقی است؛ بهخور بررسی قطعا در

                                                 
محمد مایلی و مریم : های حاکمیت ایران برای مثال رجوع کنید به این مقالهدر چارچوب سیاست» قدرت نرم«های در خصوص برخی از داللت -٨

 »قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسالمی«: مطیعی
طور مستقیم یا ها و محصوالت ویدئویی، عمدتا بهبرنامه» خصوصیِ «اندرکار در روند تولید ها و نهادهای اقتصادی دستاین واقعیت که چهره -٩

به . ایی رسانهدر حوزه» هاتبدیل تهدیدها به فرصت«است از بنیادهای نظامی و امنیتی هستند، خود �ودی ) یا برآمده از(غیرمستقیم وابسته به 
های و حاشیه» شهرزاد«تولید رسیال تلویزیونی . رویکردهای امنیتی و اقتصادی مواجهیم» مثربخِش «پیوندی حوزه نیز با هماین بیان دیگر، در 

چی در این ای نادر فتورهدرست از همین منظر، افشاگری رسانه(های متاخر و ملموس این فرآیند است سیاسِی مربوط به آن یکی از �ونه-اقتصادی
 ).اش در این مسیر اقدامی ارجمند و درخور همبستگی استزمینه و استقامت

١٠- Hispan TV نژاد در هنگام افتتاح این تلویزیون آن را احمدی. اندازی شدراه ۲۰۱۱ز سال که ا. ا. زبان جای اسپانیاییی تلویزیونی ماهوارهشبکه
 .نامید» سالحی برای جنگ ایدئولوژیک«

ای مناسبات و بلکه گاه در همین بسرت رسانه. است» رصفاً ضدامپریالیست«های ی فکری و جلب همراهی برخی از چپفراتر از تغذیهمساله  -١١
مدتی مدید از طریق  - Fort Apache -های تلویزیونی حزب پودموس اسپانیا تصادفی نیست که یکی برنامه. (گیردتری شکل میهای وسیعهمکاری
مالی  ی کمکای قضایی دربارهای و سپس پروندههمچنین سال گذشته بحثی رسانه. شده استایران پخش می. ا. ای جتلویزیون ماهوارهامکانات 

 ).۲و  ۱: جریان داشته است» وی.تی. هیسپان«به میانجی دولت ونزوئال و از طریق تلویزیون  -احت�لی دریافتی رهرب پودموس از دولت ایران 

http://prb.iauctb.ac.ir/article_526859_e4913489c34b533b7b015dfcd9931158.pdf
http://prb.iauctb.ac.ir/article_526859_e4913489c34b533b7b015dfcd9931158.pdf
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4904768/Iran-soll-spanische-Linkspartei-Podemos-illegal-finanziert-haben
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4904768/Iran-soll-spanische-Linkspartei-Podemos-illegal-finanziert-haben
http://www.dw.com/en/podemos-and-the-iran-venezuela-connection/a-19004706
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4904768/Iran-soll-spanische-Linkspartei-Podemos-illegal-finanziert-haben


هادهای تحقیقی و مطالعاتی را هم در بر داشته است. ها و نبلکه در سطحی دیگر همزمان همکاری در پروژه

های غربی توان طرحی کلی را پیش گذاشت: از دید من قدرتبا این حال، در چارچوب نوشتار موجز کنونی می

فشار گذاشنت جناحی از حاکمیت با تقویت اند: تحتای را پی گرفتهها مقاصد چندگانهدر این دست همکاری

های اسرتاتژیک و مشیی اهرمی برای تقویت خطمثابهخالف و گسرتش اجت�عی آنها، بههای جناح مدیدگاه

های سیاسی محتمل در آینده. توضیح اینکه های دیپل�تیک؛ آلرتناتیوسازی برای بحرانزنیافزایش توان چانه

دهند، به لحاظ ناشده رخ میبینیای که در روندهایی پیشهرچه آن دسته از تحوالت سیاسی ملی و منطقه

کنند (رویدادهای انقالبی های جهانی خلق میهایی برای قدرتهای آتی دشواریگیریمهار پیامدها و جهت

های جهانی همواره در اند)؛ از این نظر، قدرتفرسا بودهقدر کافی تواناز این نظر به ۲۰۱۱و مرص  ۱۹۷۹ایران 

 این» اپوزیسیونِ «های معینی از اری نزدیک خود با طیفهای دیکتاتوری، همکعین همکاری نزدیک با نظام

دارانه. در های سیاسی متناسب با بسط منطق رسمایهدارند؛ و رسانجام رشد گفت�ن ها را نیز در دستور کارنظام

ها و چنین معطوف به پرورش محملی اخیر همای و سیاسی یادشده در دو دههمعنا، همکاری رسانهاین

و های گفتار نولیربالی (ترین وجه ممکن حامل آموزهده است که بتوانند به بهرتین و گسرتدهنیروهایی بو 

خویش نسبت به این دو کارویژه را  طلبان تعهد و کارآمدیدانیم که اصالحچپ) باشند و میرویکردهای ضد 

 .اندروشنی نشان دادهبه

 ۱۳۷۵که در سال » هویت«ی تلویزیونی �ن برنامهگای حاکمیت ایران بیی رویکردهای رسانهدر تاریخچه ت)

سی�ی جمهوری اسالمی (با مدیریت علی الریجانی) پخش گردید، جایگاه �ادین در چندین نوبت از صداو 

راندِن حاشیهشده در ارعاب و رسکوب بهیی است ملموس از رویکردی نهادینه�اای دارد، چرا که سنخویژه

روشنفکرانی چون «گیرد. در این برنامه خدمت میرا به» ی ملیرسانه«دگراندیشان و دگراندیشی، که مدیوم 

کوب و هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر، وابسته به بیگانگان و خائن به کشور معرفی شدند عبدالحسین زرین

الله سحابی، غالمحسین میرزاصالح در زندان ضبط شده از سعیدی سیرجانی، عزتکه  ایو اعرتافات تلویزیونی

. چندی بعد ١٢»شدهای مورد نظر مقامات دولتی البالی آن گنجانده میبود نیز در این برنامه پخش و تحلیل

) (با مدیریت مهدی خزعلی» حیان«از سوی انتشارات » هویت« مضمون این برنامه در قالب کتابی به نام 

مند هایی زیر نظر وزارت اطالعات در جهت تحریف نظامهمین ترتیب، با انتشار کتاببه ١٣.منترش گردید

دو جلدی ایم (نظیر کتاب متاخر های اپوزیسیون مواجه بودههای نیروها و سازمانعملکرد و اندیشه

ه و دستگیرشدویان چپ برخی دانشجی اعرتافات بر پایه ۱۳۸۸یا کتابی در سال » های فدایی خلقچریک«

ها در فضای ). در کنار این١٤هاها و وبالگی فعاالن جوان چپ در سایتای از مطالب منترششدهگزیده

ها و رویکردهای ای تحریفی و تخریبی علیه اندیشههای رسانهمطبوعات رسمی همواره طیفی از فعالیت

ی ی متاخر آن نرشیهترین �ونهت. شاخصها و جریانات تاریخی آن جریان داشته اسسیاسی چپ و چهره

توجهی و غیره)، که نفوذ نسبی قابل» نامهسیاست«، »تجربه«، »صدا«، »اندیشه پویا«است (در کنار » مهرنامه«

 .در فضای متعارف روشنفکری امروز یافته است

توان در توصیف بخشی از ی آنها، میشدههایی و با نظر به تداوم عادیهم نهادن چنین رویه با کنار

پیروی از فرج رسکوهی، های دگراندیش، بهای متاخر در تحریف و تخریب تاریخ چپ و چهرهرویکردهای رسانه

                                                 
 پدیای فارسیدر ویکی» ی هویتبرنامه« -١٢
 ه�ن -١٣
 .۱۳۸۸، نرش ساحل اندیشه، چاپ اول »بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران«: داود رنجربان -١٤

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA


ام، ماهیت، کارکرد و مر «گر که به بیان خود وی نشان ١٥،کار گرفترا به» کاران امنیتیفرهنگی«اصطالح 

بر همین  ١٦».های عملکرد این تیپ است و نه عضویت احت�لی این یا آن فرِد تیپ در نهادهای امنیتیشیوه

های ویژه به زمینهباید بهای و مطبوعاتی، میای در فضای رسانهاساس، برای رویارویی با رواج چنین پدیده

واقع امکانات  رود، و دروابستگی مستقیم افراد به نهادهای امنیتی میساختاری مساله توجه کرد که فراتر از 

ها و ی دوم هم دارای داللتسازد (گرچه بررسی مستند این پدیدههای مستقیم را نیز فراهم میعینی همکاری

کارکردهای تاریخی و سیاسی خاص خود است). در اینجا با ملزومات پویش دستگاه عظیم ایدئولوژیک 

ای و ویژه در ساحت رسانهمواجهیم که جذب روشنفکران موجود و تربیت روشنفکران آتی (به حاکمیت

ای به نام تر تحلیل پدیدهطور مشخصبه بسرتدر همین آن است. » طبیعیِ «گفت�نی) بخشی از سازوکارهای 

های بر زمینهیعنی طیف متنوع نیروهایی که بنا  ١٧،یابدرضورت می» ی حاکمروشنفکران ارگانیک طبقه«

ی حاکم قرار های عملی خود را در خدمت تداوم و بسط هژمونی طبقهساختاری موجود، توان فکری و قابلیت

ئولیت سیاسی آنان نسبت به این انتخاب، ی این افراد و مسدهند. در این خصوص، فارغ از انتخاب آگاهانهمی

ای است که افراد را به سمت چنین انتخابی سوق ریهای ساختاآنچه اهمیت بیشرتی دارد بررسی تحلیلی زمینه

شود. در کنار ای که چنین انتخابی با اقبال و سهولت هرچه بیشرتی انجام میویژه در رشایط تاریخیدهد، بهمی

های ساختاری، باید اذعان کرد که روند جذب روشنفکران به گفتار هژمونیک حاکمیت و مددرسانی این زمینه

حاکم بر  تشتت سیاسی و گفت�نی و سازمانیِ ی شده و تحکیم آن بخشا ناشی از وضعیت مزمنآنها به بازنرش

معنا که چپ های رادیکال آن) بوده است. در اینویژه طیفی چپ ایران (حتی و بهنیروهای برسازنده مجموعه

ست حدی از انسجام گاه قادر نشده ااش هیچهای مستقیم و هزیمت تاریخیها پس از رسکوبایرانی سال

ی آن ای که برپایهگونهبه ١٨،گفت�نی را برای مواجهه با رشایط سیاسی جدید بازآفرینی کند-درونی و نظری

تر ویژه جلب نظر و همراهی اقشار جوانی سیاسی روشنی را برای مبارزه با نظم موجود و بهبتواند برنامه

ها و بندی عمومی تجارب شکست و سنتز نظریات و دیدگاهجای جمعجامعه پیش بگذارد. در همین امتداد، به

ایم تشدید ستیزها، چه بیشرت شاهد آن بودهها برای فراروی از هزیمت تاریخی، آنها و ظرفیتتجمیع عزم

ی چپ بوده است. روشن است که با چنین پذیر در درون خانوادههای عمدتا اجتنابها و واگراییتنش

بخش از هر سو تحت تهاجم ی رهاییی سوسیالیسم و مبارزهتوان در عرصی که اندیشهفروپاشی مضاعفی �ی

اندازهای مبارزاتِی بدیلی ایدئولوژی پیروزمند بورژوایی قرار دارد، و تشدید تضادهای حاد اجت�عْی چشم

                                                 
ی دیگری ای باید در دستهفرهنگی و رسانهعنوان بخشی از بازوهای اجرایی دستگاه رسکوب حاکمیت در فضای به» کاران فرهنگیامنیتی«طبعا  -١٥

 ها را مستعد جذب یا درغلتیدن بهشان گاه آنایهای روشنفکری و رسانه»رسالت«در » کاران امنیتیفرهنگی«هرچند افراط برخی از . گنجانده شوند
 .سازدی دوم میدسته

 .؛ اخبار روز»کندوقتی دروغ، تاریخ استفراغ می«: فرج رسکوهی -١٦
؛ تار�ای »مندی آنتاگونیستی روشنفکرانی الیهدرباره«: امین حصوری :طرح شده است بارهتی در اینی زیر تامالتی مقدمابرای �ونه، در نوشته -١٧

 ؛ تار�ای پراکسیس»هژمونیک) ضد(های روشنفکران و پروژه«: فروغ اسدپور: ی زیرباره رجوع کنید به نوشتهتر در اینبرای بحثی جامع. پراکسیس
که تفسیری از عدالت  ی بازآفرینی نظری معطوف به پراتیک سیاسی، برای مثال چپ ایران همچنان با این رضورت مواجه استدر حوزه -١٨

 یتاجت�عی و ملزومات آن ارائه دهد که ضمن پیوندیابی با وضعیت ملموس فرودستان و ستمدیدگان جامعه، قابل ادغام در گفتار پوپولیستی حاکم
ی تفسیری خواهی و ارائهتأکید عملی بر آزادی -ویژه در چارچوب استبداد سیاسی حاکم بر ایران به -ترین وظایف چپ و نیز یکی از مهم. نباشد

برداری سیاسی هایی را که این مفهوم را مورد بهرهنقادانه از آن است که بتواند بسرتی برای رشد مبارزات عمومی فراهم سازد و درعین حال طیف
همچنین است ). ذهبی و غیرهملی و م-های قومیازجمله با وزن دادن به رضورت رفع ستم و تبعیض از زنان، اقلیت(سالح کند دهند خلعقرار می

های فردی و جمعی را ی الگوی بدیلی که فردیت و آزادی و خودمختاری انسان و پویاییبا ارائه(ی سوسیالیسم در قرن بیستم نقد جامع تجربه
 .ی محیط زیست؛ و مواردی دیگرمبارزاتِی مقوله-سازی و بسط انتقادی؛ درونی)تضمین کند
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های آنان و با الیه یو مبارزات پراکنده ی جامعهدیدهی ستمطلبد، با بدنهپیوند با وضعیت انض�می) می(هم

 .کنونی و آتی روشنفکران ارتباط برقرار کرد

های های معمول در بسیاری از کشورهای غربی در سالگیری از تجارب جهانی و رویهحاکمیت ایران با بهره ث)

ر ویژه دانجام داده است (به» گری سیاسیالبی«ی رایج های وسیع مشهودی برای استفاده از پدیدهاخیر تالش

ظاهر خودجوش و مند از نهادهایی بهاندازی و ح�یت نظامآمریکا). یعنی راه یهانگلستان و ایاالت متحد

ای و نهادهای سیاسی کشورهای برای دفاع از مواضع سیاسی و اسرتاتژیک خویش در فضای رسانه» نهادمردم«

ها دفاع از و ی این البییران. کارویژهسازی مربوط به اهای سیاسی در روندهای تصمیم»فشار«غربی، و اع�ل 

مداران و اصحاب رسانه در های داخلی و خارجی حاکمیت در برابر انتقادات برخی از سیاستسیاست توجیه

اِی الزم در این جهت است، که در کنار سایر ملزوماْت فشارهای سیاسی و رسانه کشورهای میزبان و اع�ل

و مطبوعاتی برای ایجاد یک گفت�ن سیاسی متناسب است. اما درست در راستای ای های رسانهنیازمند فعالیت

روهای اپوزیسیون حاکمیت نیز در دستور کار نی» هایها یا توطئه�اییسازِی سیاهخنثی«همین کارویژه، الجرم 

شورای «ترین آن) مهم(اما نه لزوماً  هترین البی حاکمیت ایران در ایاالت متحدگیرد. معروفاین نهادها قرار می

گونه . اینکندیت میتا پارسی در شهر واشنگنت فعال(نایاک) است که با مدیریت تری» ملی ایرانیان آمریکا

های ها و چهرهنهادهای سیاسی برای تاثیرگذاری هرچه بیشرت نیازمند جلب همکاری روشنفکران، ژورنالیست

های ویژه از میان شهروندان ایرانی، هستند. آنچه در سالمدنی، به-ی آکادمیک و فعالین سیاسیشدهشناخته

های مقطعی یا دایمی ایرانیان با چنین نهادهایی، یا بعضا اتخاذ خودجوِش ها و همراهیاخیر همکاری

های اقتصادی علیه (مردم) ایران و طنین های سیاسی مشابه را گسرتش داده است، اِع�ل تحریممشی

شایان ذکر است که  ١٩.بوده است هویژه در ساختار سیاسی ایاالت متحدعلیه ایران بهطلبانه های جنگسیاست

طلبی (برخی نقدهای حقوق برشی به حاکمیت، در ی مادی گسرتش گفت�ن اصالحسهم خود زمینهاین رویه به

هموارتر کرده های خارجی آن) در فضای خارج کشور را ویژه دفاع از کلیت سیاستعین دفاع از متامیت آن و به

های امروزی است. در همین راستاست که رتوریک کذایی ضدامپریالیستی حاکمیت ایران (در کنار داعیه

گرا را نیز به درجاتی از همراهی یا همکاری با آن) توانسته است حتی بخشی از نیروهای چپ» منافع ملی«

رصفا « های چِپ معنا که این الیهنبدیزدن در مسیرهای مشابهی برانگیزد. هایی یا گامچنین پروژه

طرز آشکارا متناقضی از ضدیت با امپریالیسم به همسویی با (پروپاگاندای) حاکمیت ایران به» امپریالیستضد

ویژه در به-کسی پوشیده نیست که حاکمیت ایران  که بررسند، درحالیهای کالن آن مییا حتی دفاع از سیاست

ی شگرف مختص برد. البته این پدیدهرا پیش می دارانهترین اشکال مناسبات رسمایهتهاجمی -اشهیات اعتدالی

های دیرپایی در چپ وجود ها و سنتچپ ایرانی نیست. ک�بیش در رسارس جهان (از جمله در اروپا) گرایش

بیان دیگر یا به ٢٠،ندکندالیل قابل فهمی مارکسیسم را از منظر مبارزه با امپریالیسم تفسیر می دارند که بنا به

                                                 
اند، بخشی از توجیه وجودی همتایان ایرانی های مربوط به حامیان دولت ارسائیل، البیههای سیاسی در ایاالت متحدن البیاز آنجا که بانفوذتری -١٩

به » سازمان مجاهدین خلق«همچنین نزدیکی سیاسی نسبی . های ارسائیل بوده استسازی تأثیرات تهاجمی عملکردهای البیآنها تالش برای خنثی
ها را برای برخی فعالین آنهای هایی، همراهی با فعالیت�ایی چنین البیی خود ضمن کمک به موجهنوبهبه هایاالت متحد ها درجناح نئوکان

 .دهدموجه جلوه می سیاسی
آنها در تجارب تاریخی متعدد استع�ری و پسااستع�ری و �ودها و پیامدهای دیرپای : های مادی و تاریخی بسیاری داردچنین تفسیری پایه -٢٠

های های مردمی و در ح�یت از برپایی نظامها و حکومتهای سیاسی و نظامی علیه خیزش؛ ش�ر انبوه کودتاها و مداخله)تا امروز(قرن بیستم 
سیم یا بازتنظیِم ناپذیر نظامی برای بازتقهای پایانهمراه لشکرکشیدیکتاتوری مطیع، پیامدهای ویرانگر هر دو جنگ جهانی برای جوامع پیرامونی به

زدن از ، تن)نظیر حق وتو برای برخی اعضای شورای امنیت(، وجود ساختار هرمی قدرت در نهاد سازمان ملل متحد »مناطق اسرتاتژیک«منافع در 
جمله در  از(محیطی های زیستی تخریبی زمین و همزمان گسرتش دامنهبوم کرهی رشایط زیستپذیرش مسئولیت در برابر تخریب فزآینده



ترین تضاد همواره ها اصلیانگارند. در نتیجه، از دید آنداری میو بنیان اصلی رسمایه امپریالیسم را هسته

بار توانست کمرت فاجعههای امپریالیستی و جوامع پیرامونی است. اما چنین رویکردی میتضاد میان قدرت

آمیز غلبه های تقلیلی ضدامپریالیستی دیدگاههای مبارزهداقباشد، اگر در فهم ماهیت امپریالیسم و مص

شود، بیشرت به وادی قهقرا سقوط تر میهایی که هرچه دوران شکست تاریخی چپ طوالنیدیدگاه یافتند؛�ی

نژاد کنند. برای مثال، در میان چپ اروپایی (و آمریکای التین) کم نبودند نیروهایی که از دولت احمدیمی

کنند و نیز گری داعش را نربدی ضدامپریالیستی تاویل میکردند، و حتی نیروهایی که امروزه وحشییت میح�

اند. بر ی پوتین روی آوردهآمریکا، به تقدیس روسیه یههای ایاالت متحدنیروهایی که از فرط ضدیت با سیاست

ی خود، دارانهمی و تهاجمی رسمایهها پیش در کنار مشی عمو چنین بسرتی است که حاکمیت ایران از سال

و در این مسیر حتی بخشی از ادبیات چپ  را نیز در دستور کار قرار داده» ضدامپریالیستی«گسرتش رتوریک 

 ٢١.(در این زمینه) را به نفع خویش ترصف کرده است

های قدرت خود یهی تحکیم پامایههای درونی چپ را دستاز این منظر، حاکمیت ایران آگاهانه یکی از تناقض

ی مرزهای کشور قرار داده است (برای مثال، (در کنار دیگر ابزارهای گفت�نِی ممکن) در درون و فراسو 

ی حاکمیت در خاورمیانه تنها از طریق گرانههای تهاجمی و مداخلهبخشی داخلی به سیاستمرشوعیت

نا بر تضادهای اجت�عی موجود و های ایدئولوژیک متعارف اسالمی ممکن نیست). در مجموع، بآموزه

در » منافع ملی«چپ ضدامپریالیسم و حامی های حاکمیت، پرورش و گسرتش طیفی از نیروهای شبهاسرتاتژی

تر ایجاد نهادهای کارگری تابع حاکمیت. ی قدیمیای و روشنفکری، بازوی مکملی است برای پروژهفضای رسانه

آن در دستگاه ایدئولوژی  امانقالبی چپ از طریق ادغ ت�ن انتقادی وواقع هدف نهایی این پروژه حذف گف در

های لیربالی در گفت�ن های مدرن و انتقادی آموزهی موفق حذف ادغامی سویهگ�ن تجربهحاکمیت است. بی

ی در دست انجام عرضه کرده است. انداز قابل دسرتسی برای این پروژهطلبی حکومتی، چشمسرتون اصالح

برای مقابله با رشد نفوذ اجت�عی رادیکالیسم چپ، » خانگی«و » خودی«مند چپی ش و گسرتش نظامپرور 

، بیش از هر کنش امنیتی مستقیْم در ماهیت خود رویکردی »قدرت نرم«ای برآمده از اسرتاتژی سان پروژهبه

تری را هدف قرار ژیکتر و دوربردتر و اسرتاتهای بس وسیعورزی است، که افقامنیتی به ساحت سیاست

 .دهدمی

طلبان بر فضای ای و گفت�نِی اصالحی انحصارطلبی رسانههای تاریخی برجستهیکی از نخستین �ودج) 

�ایان شد،  ۸۸در خالل جنبش اعرتاضی » ای سبزهای زنجیرهرسانه«کرد گری سیاسی در جریان عملکنش

                                                                                                                                                        
های املللی پول و بانک جهانی در تحمیل سیاستهای بزرگ نظیر صندوق بیناملللی وابسته به قدرت، نقش آشکار نهادهای بین)نواحی قطب ش�ل

مند ، ح�یت نظام)نظیر قرارداد نفتا(سویه بر کشورهای ضعیف بار و یکاقتصادی نولیربالی بر کشورهای جنوب، تحمیل قراردادهای اقتصادی زیان
های های تسلیحاتی میان دولتاندازی و تشدید رقابتهای نواستع�ری علیه مردم فلسطین، راههای متوالی ارسائیل در پیشربد سیاستاز دولت

 .کالن دیگرها رسفصل ، و ده)زدن به اختالفات قومی، مذهبی و مرزیمثالً با دامن(ی حیات صنایع تسلیحاتی همسایه برای تداوم چرخه
کند؛ از نرش ی بسیار وسیعی دارد و طیف متنوعی از مخاطبان را جستجو میای چنین تالشی به لحاظ کیفی و مضمونی دامنهدر ساحت رسانه -٢١

محور شیعی، تا نرش کار از فقه والیتو در پشتیبانی آش) های امپریالیستی و استکباریعلیه قدرت(های رصفاً رتوریک و تهاجمی اخبار و گزارش
شده از متونی ترجمه اها حتی بکه در آنریالیسم، طوریی سیاسی در نقد توامان لیربالیسم و امپی فلسفهدر حیطه) ایعمدتا ترجمه(مضامینی 

» ترج�ن«وبسایت . شویممواجه میو غیره  ،باتلر، بدیو، دلوز و آگامنبچامسکی، والرشتاین، ژیژک، ی مقاالتی از ی ژاکوبن و یا ترجمهنرشیه
از (کوشد هم فضای فعالیت نهادمند بدیل را از روشنفکران مستقل چپ سلب کند سهم خود میترین مثال متاخر در این زمینه است که بهشاخص

بازتولید «به » محصوالت فرهنگی«انری از سان ژ خطر بهی چپ را در چارچوبی بی، و هم مضامین اندیشه)جمله با به خدمت گرفنت برخی از آنها
زدایی در لباس چپ«: کاوه مشکات :اندازی و فعالیت این وبسایتي بسرت سیاسی راهمنت زیر گزارشی است خواندنی درباره. درآورد» مکانیکی

 رادیو زمانه؛ تار�ای »�ونه ترج�ن: گراییچپ
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ای با آشکارسازی توان بالفعل عظیم خود، هر صدای متفاوتی از دل جنبش رسانه ٢٢»صنعت سبزِ «که این جایی

اش گفت�نی حال در مسیر بسط هژمونیکرد و درعیندر نطفه خفه می» طلبانهژمونی گفتار اصالح«را به نفع 

ی جنبش که استحاله زبان غربی نیز برخوردار بود. از آنجاهای فارسیقد رسانهبر فعالین جنبش از پشتیبانی متام

ی ی آشتی ملی، بیش از هر چیز ناشی از هژمونی فزآیندهجنبش اعتدالِی بنفش به میانجی پروسهسبز در شبه

های مطلوب حاکمیت نیز بیان آشکارتری گری سیاسی بوده است، طبیعی است که رویهحاکمیت بر فضای کنش

 ٢٣.یابی گفت�نیهای هژمونیها با رویهتی رسانهای بیابند: یعنی تلفیق کنرتل امنیی رسانهدر عرصه

ی مناسبی برای ارزیابی اجت�عی مجازی �ونه هایدر شبکه ۱۳۹۲در این خصوص، تجربیات مقطع انتخابات 

ای ک�بیش رشد است. در آن مقطع بسیاری از فعالین چپ رادیکال شاهد رویههای متاخر این روند روبهزمینه

بودند. مشخصا  »ساز مخالف«های ر فضای مجازی در جهت تخریب گفتارها و دیدگاهه�هنگ و پرطنین د

های مشخص) شکل گرفته بود که بوک (حول برخی چهرهخصوص در محیط فیسجریانی در فضای مجازی و به

خرب از وضعیت (بی» هپروت«نشین ضمن اینکه در فضای کوبید که چپ رادیکال خارجبر این طبل می

ی نظامی احت�لی ای نسبت به پیامدهای تحریم اقتصادی و مداخلهکند، دغدغهجامعه) سیر می انض�می

کرد که این نیروها برای تغییر وضعیت در ایران ابایی از ندارد، و تلویحا (و گاه ترصیحا) چنین قلمداد می

ی وسیعی نان بسامد باال و دامنهای از چهای امپریالیستی ندارند. این تهاجم یا جوسازی رسانههمدستی با رویه

های طیف مقابل (در چپ) با استدالل یا رشح رویکردی بدیل یا مواجهه برخوردار بود که توضیح مواضع خود

ها در میان ها و تحلیلی رویارویی دیدگاهگونه تأثیری بود، چون اساسا مسالهدر قالب مقاالت تحلیلی فاقد هر 

» مجرم«به هرطریق ممکن بود: ما در قضاوتی پیشینی » صدای دیگر«راندن اشیهحی اصلی بهنبود، بلکه مساله

مان داشته باشیم. بنابراین، از شناخته شده و طرد شده بودیم؛ مهم نبود که چه استداللی برای رویکرد سیاسی

ابقه س) به طیف چپ رادیکال نسبت داده شده است، بی۹۶سو آنچه که بار دیگر (در مقطع انتخابات یک

نیست؛ و از سوی دیگر، پیرشوی تهاجمی و امنیتی در این مسیر حذفی و انحصارگرایانه (در فضای مجازی) 

در گشایش طلبان اعتدالی) های تبلیغاتی اصالحمتکی بر بسرتی است که بخشی از چپ نیز (همصدا با دستگاه

 د.نرد خود و پیامدهای آن برآمده باشکگاه به داوری انتقادی عملآنکه هیچ، بینداآن سهمی فعال داشته

ی ایران) ویژه در جامعههای اجت�عی (از جمله و بهحداقل در حدود ده سال اخیر فضاهای مجازی و شبکه چ)

اند. در نتیجه، رضورت کنرتل و تصاحب این فضاها نیز همچون نیازی جدید پیش روی ای یافتهسابقهرشد بی

عنوان و ظهور ارتش کذایی سایربی متأثر از چنین رضورتی بوده است. به گیریحاکمیت قرار گرفت. شکل

باید بایست/میهای اخیر میدانیم  که بسیاری از دستگیرشدگان سیاسی در سالی ما میترین مثال، همهساده

حتی در های مجازی و اینرتنتی یا گوی مضامین اطالعاتی باشند که در شبکهدر حین بازجویی یا دادگاه پاسخ

ی وسیع کاربراِن چنین اند. دسرتسی به چنین اطالعاتی با توجه به گسرتههشان مبادله کردهای شخصیایمیل

افزاری و های نرممنظور ارتقا و کاربست فناوریهای عظیم فنی و انسانی (بهفضاهایی نیازمند زیرساخت

پیوند دارد. اما این تنها به اجزای فنی سپاه افزاری مناسب) است، که با تجهیز بخش فنی ارتش سایربی سخت

آن ممکن است حتی برخی از  یکار فنی درونِی ُخرد و پیچیدهای که نظام تقسیمسایربی مربوط است، حوزه

                                                 
 .خیابان یزاده در نرشیهتعبیر وحید ولی -٢٢
از جمله (های برآمده در تاریخ حیات جمهوری اسالمی بوده است ترین ترکیبات کابینه در دولتواقعیت که دولت روحانی یکی از امنیتی این -٢٣
. است) و سیاست(ی جامعه گیری نیاز حاکمیت به کنرتل امنیتی پهنهگر اوج، بیش از هر چیز نشان)جدول مندرج در این افشاگری جناحیاعتبار به

 .ی اخیر جستجو کرددهه ها در سهآنگیری چنین نیازی را باید در پویش تضادهای اجت�عی و انباشت پیامدهای عمومی دالیل اوج
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 ٢٤.کابردهای اجت�عی و سیاسی آن محروم سازد یاش را از داشنت تصویری کلی نسبت به دامنهاندرکاراندست

توان با ها را میهای دیگری را بر عهده دارند که بخشی از آنا ارتش سایربی مسئولیتاجزای دیگر این اصطالح

نامکشوف » نظام تقسیم کار«کمک برخی مشهودات و شواهد تاریخی) از دل این حدسیات منطقی (و نیز به

ی نوع درباره آوری اطالعاتبه تصور در آورد: مثال شناسایی فعالین نسبتا تاثیرگذار در فضای مجازی و جمع

رخی از آنها؛ تولید محتوای ها، عالیق، روابط یا سوابق آنها، و یا در مواقع الزم برقراری ارتباط با بفعالیت

ای در مقطع برخی رویدادهای های رسانههای ایدئولوژیک درازمدت؛ تولید موجدر چارچوب برنامه سیاسی

بوکی) و نظایر آنها. طبعا یا فیس» طوفان توئیرتی«ای جدیدی نظیر با استفاده از امکانات رسانهمهم سیاسی (

ی گفتارهای سیاسی های اخیر در اشاعهخودی خود امنیتی نیستند و از قضا در سالاین متدها و کارکردها به

ها با افراد و د پیوند ارگانیک آنساز می ها را امنیتیاند؛ آنچه برخی از آنمسلط کاربردهای بسیاری داشته

کنند. به یافته اهداف کنرتلی و امنیتی معینی را در فضای مجازی تعقیب میطور سازماننهادهایی است که به

ای، با رسکوب بیان دیگر، رسکوب سیاسی عام مسترت در روندهای بسط هژمونی حاکمیت در فضاهای رسانه

های سیاسی، رغم برخی خویشاوندیگردد، بههای امنیتی اِع�ل میوشبه شخص که در ر سیاسی عریاِن معطوف

 .هایی کیفی و نافروکاستنی دارندتفاوت

ای که اخیراً در فضای مجازی تر شده باشد که رویداد افشاگرانهبر مبنای آنچه گفته شد، شاید اینک روشن

ست. ی گریزناپذیر از یک فضای واقعیایم، فارغ از مختصات انض�می آن، پیامدزبان شاهدش بودهفارسی

واقعیتی تاریخی که در چارچوب آن سازوکارهای فراگیر ستم و اَشکال محدود مبارزه در جدالی نابرابر تداوم 

ترین اَشکال، ترین و تهاجمیی اساسی آن است که در رشایطی که ماشین اقتصاد در مستقیماند. مسالهداشته

کند و سیاست حتی در معنای متعارف و محدود حیاتی جامعه حرکت میدر مسیر اشغال متامی فضای 

آمده است، سازوکارهای الزم برای ه و به انحصار نهادهای حکومتی در اش هم کامالً منکوب شدنهادار رسمایه

ست که ی فضاهاییگرا و امنیتی به همههای درونی جامعه مستلزم بسط رویکرد کنرتلمهار و رسکوب پویش

ی امکانات حداقلِی موجود) حضور دارند. از این نظر، تسخیر فضای مجازی از سوی دان در آنها (به مثابهشهرون

های سان مصداقای امنیتی است، که تنها گهگاه �ودهای بارزی از آن بهحاکمیت بنا به ماهیت خود پروژه

 ٢٥.کنندرس باز می» امنیتی«خاص 

کوشد کنرتل کامل فضاهای مجازی را به دست ه حاکمیت با متام قوا میبا این همه نباید از یاد برد که اگرچ

اندازی را به انجام های امنیتی) این کنرتل و دستصورت تام و متام (مثالً به شیوهتواند بهگاه �یبگیرد، اما هیچ

های ظهور رسانه خواهی و نیز باهای مادی تحولویژه با رشد و گسرتش تضادهای اجت�عی و زمینهبرساند. به

گردد. های اجت�عی، این کنرتل عمال دشوارتر میها و شبکهگونه رسانهی کاربران ایننوپدید و گسرتدگی دامنه

تواند همچون ماند که میلذا در غیاب امکان کنرتل کامل این فضاها از سوی حاکمیت، همیشه مازادی باقی می

یت عمل کند. نفس چنین تالش پیگیری از سوی حاکمیت برای طلبی حاکمپتانسیلی بر ضد رسکوب و هژمونی
                                                 

شناسیم که به رضورت را می) خواهانههای تحولبعضا الئیک و حتی دارای گرایش(گ�ن برخی از ما در پیرامون خود مهندسان و متخصصانی بی -٢٤
فنی معطوف به کنرتل امنیتی فضاهای های هایی اشتغال دارند که مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از پروژهها و سازمانمعیشت مالی، در رشکت

سازی های تکنیکی در جهت پیادههای فنی الزم برای بسرتسازیافزاری و مشاورهافزاری و سختکنند؛ نظیر کارهای نرممجازی و دیجیتالی را اجرا می
 .چنین کنرتلی) یا گسرتِش (و تحقق 

که شهروندان ایرانی سهم بزرگی در ی اینواسطهبه(برای انتقال ِرسور آن به ایران ی اجت�عی تلگرام رایزنی مقامات ایران با مسئوالن شبکه -٢٥
درآوردن  ی گویایی است دال بر اینکه حاکمیت ایران تالش هدفمندی را برای تحت کنرتل�ونه*) ی اجت�عی دارندکاربران جهانی این شبکه

 .گرفته است در پیش) های دیجیتالیو رسانه(های نوین اجت�عی شبکه
 ).این منبعنقل از به(کنند شده در ایران زندگی میرسان رمزگذاریمیلیون کاربر تلگرام، یعنی حدود نیمی از کاربران این رسویس پیام ۲۳بیش از *
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گِر آن ای و ارتباطی (که چپ به ویژه با پیامدهای تخریبی و رسکوباِع�ل کنرتل فزآینده بر فضاهای رسانه

هایی خارج از توان حاکمیت به آن نسبت داده شود، و درنتیجه این شود که ظرفیتآشناست) گاه موجب می

اند. ای توسط حاکمیت قابل کنرتلرسانه-ردد که گویی متامی منافذ اجت�عی و فضاهای ارتباطیتصور ایجاد گ

باشد که » قدرت مطلِق حاکمیت«ی تواند القای انگارهزدن به چنین تصوری میکمرتین پیامد مخرِب دامن

های نسوری و ترسقدرتی و ناامیدی در منتقدان و مخالفان و یا خودسای خود به گسرتش حس بینوبهبه

دلیل محدودیت ساختاری یادشده ناچار است بیش از انجامد. در عمل، حاکمیت بهافراطی در فضای مجازی می

گِر ای بر حفظ و بسط دایمی هژمونی گفت�نی خود (در برابر پویِش دایمی تضادهای اجت�عی چالشهر رویه

گری) به کار گیرد. در های مکمل (عمدتا به قصد ارعابیآن) تکیه کند، و رویکردهای امنیتی را به عنوان چاشن

پذیر یز عمدتا از طریق پیکارهای ضدهژمونیک امکانجویی در فضاهای مجازی ننتیجه، مبارزه با این سیطره

یافته گویی مؤثر به آن نیازمند پرورش بسرتهای جمعی برای رشد تحرکات سازمانخواهد بود؛ رضورتی که پاسخ

 ٢٦گفت�نی و سازمانِی چپ انقالبی-گ�ن بازسازی نظریتر، بیِن این رضورت در معنایی وسیعاست. ترج�

 .خواهد بود

*  *  * 

 :نویسپی

ی از اعضای یک ) حوالی سال گذشته در فضای اکتیویستی چپ رادیکال آملان کاشف به عمل آمد که یک۱

که حدود هشت سال به عنوان پارت� یکی از  تونوم در هامبورگ یک پلیس مخفی بوده استی میلیتانت آ حلقه

سبک «کرد، یعنی با ه�ن فعالین چپ وارد این حلقه شده و متامی آداب و ترشیفات الزم را هم رعایت می

طور تصادفی روشن شد که وی همزمان افرس رسمی پلیس اما به کرد.با آنها زندگی و فعالیت می» زندگی

های اکتیویستی چپ آملانی (و هلندی و سوئیسی و اتریشی) نه تقریبا متامی شبکهامنیتی آملان بوده است. 

ی بحث در مورد ها جلسهویژه در آملان دهسازی یکدیگر این خرب را منترش کردند، بلکه بهفقط برای هشیار

باره مقاله در اینها گزارش و تحلیل و دالیل این مساله (این مرتبه از نفوذپذیری امنیتی) برگزار گردید و ده

نظر برسد؛ اما آمیز بهنوشته شد؛ بازتابی که در ابتدا ممکن است به نسبت اهمیت ماجرا، قدری غریب و اغراق

 کوشند به این سنت وفادار مبانند که متامی دقایق مبارزه، از جملهها مییابیم که آنتر که بنگریم درمیدقیق

ی برآمده از امل و بازبینی انتقادی جمعی و فراگیر تبدیل کنند تا تجربههای امنیتی خود را به موضوع تناکامی

ای ها را به دانش عمومی جنبش بدل کنند. بر این اساس، از دید من درخصوص رضورت برپایی کارزار رسانهآن

یدی ای) جای تردای و امنیتی دشمن (به عنوان هشیارسازی عمومی و نیز پاتک رسانهدر برابر نفوذ رسانه

ت. مثالً این اس نیست. طبعا در مورد شکل و مضمون یا چگونگی اجرای آن همواره جای بحث و گفتگو باقی

ها (به جز همکاران ها باشد، نه چهرهای افشاگری کرد که تأکید اصلی بر رویهگونهتوان بهکه چگونه می دغدغه

ا اند، بتوانند خطای خود ر نسته به بازی گرفته شدهطور ناداارگانیک نهادهای امنیتی)؛ و اینکه افرادی که به

شان، بدین سمت سوق ی اجت�عی و سیاسیچهره آنکه در واکنشی تدافعی نسبت به تخریبجربان کنند، بی

 .گر ماجرا پناه بگیرندهای هدایتای چهرهی توجیهات رسانهیابند که در سایه

شان نیستم) با دو تن از رفقا (که متأسفانه مجاز به ذکر نام واقع متأثر از گفتگویی مکتوب) این منت به۲

مدت یک هفته بوکی اخیر نگاشته شده است؛ بحثی که بهتر افشاگری فیسهای عامها و داللتی زمینهدرباره

                                                 
 ، تار�ای پراکسیس»جستاری در رضورت بازسازی گفت�ن انقالبی«: پراکسیس :�ونه نگاه کنید به نوشتار زیرباره برای بحثی در اینعنوان طرحبه -٢٦
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هایم در ی تنظیم برآیندی از دیدگاههمین ترتیب، ایدهجریان داشت. به ایمیلطور مستمر از طریق تبادل به

های گری در فضای بحثسان امکانی برای مداخلهالب متنی برای انتشار هم از سوی یکی از همین رفقا بهق

شده در حهای طر حال، شایان ذکر است که بسیاری از نکات و استداللمربوط به این مساله مطرح شد. با این

شده از سوی این رفقا و یا نکات طرح این منت یا از دل این بحث شکل گرفتند، و یا بعضا مستقی�ً برآمدی از

گرفنت خطاها و عهده رو، ضمن بهی منت هستند. از اینی اولیهی نسخهبعدی آنان پس از مطالعه یپیشنهادها

ی راستا، مایلم دغدغههای تحلیلی این منت، قدردان مشارکت آنان در این بحث سازنده هستم. در همیننارسایی

رویارویی بلندمدت با رویکردهای امنیتی حاکمیت ی راهکارهای عملی برای بر لزوم ارائه یکی از این رفقا را که

ها و تحرکات چپ رادیکال) تأکید داشته است، مستقی�ً (با اندکی ویژه علیه رشد اندیشهی رسانه (بهدر حوزه

 :ی زیر ذکر کنمبستهاصالحات ویرایشی) در قالب نکات هم

طور تواند تا این حد در فضای مجازی موفق عمل کند، ه�ندالیل این که حاکمیت مینظرم یکی از به الف)

که در این نوشتار هم ذکر شده، تشتت سیاسی چپ رادیکال و امتیزه شدن آن در ساحت سیاسی است. لذا در 

کردن با هزینهاین امر بدین معناست که حاکمیت  گیرد.تنهایی در مقابل یک ساختار قرار میاین رشایط فرد به

و حتی مامورین نفوذی در فضای » خودی«های های کالن در قالب استخدام هکرها و ژورنالیسترسمایه

گرایی و کلکتیویسم (چیزی که گیرد. از این نظر، جمعطور یکپارچه و منسجم در مقابل فرد قرار میمجازی، به

ویکرد حاکمیت را به چالش بکشد و حتی در رشد سهم خود این ر تواند بهشود) میدر چپ کنونی مشاهده �ی

تواند نیروی قدرمتندی در مقابل تالش حاکمیت برای کنرتل فضای مجازی ایجاد کند. یعنی با و گسرتش خود می

تدریج شود بهی تبادالت و مراودات در فضای مجازی میسیستم و ایجاد شبکهضدهمگرایی نیروهای چپ 

ن رویکرد حاکمیت فراهم کرد. چنین امری طبعا نیازمند خروج از این وضعیت تشتت امکاناتی برای مقابله با ای

و پراکندگی چپ است که حاکمیت به گواهی تجربیات سالیان اخیر بیشرتین بهره را هم در فضای مجازی و 

 برد.هم در فضای واقعی از آن می

که در مواجهه با این وضعیت، یعنی  ای هستندواسطهی بیبه لحاظ روانی ترس و خشم دو واکنش عمده ب)

یابد. ترس ناشی از کامل و تام پنداشنت قدرت ای، در فرد بروز میرویکرد امنیتی حاکمیت به فضای رسانه

د در میت در فضای مجازی است؛ و خشم نیز در صورتی که فردی باشد و مازادی در کنش جمعی نیابکاح

ین، در مواجهه با چنین موقعیتی مادامی که این دو واکنش در خواهد شد. بنابرا نهایت منجر به رسخوردگی

زا هستند، پیامدی که خود یکی از اهداف قالبی فردی محبوس مبانند، در مجموع برای اپوزیسیون چپ آسیب

ی قبلی) اگر بتوان این دو واکنش طبیعی را از طریق یک وجودی چنین رویکردی است. اما (در امتداد نکته

های موضوعی مشخص کانالیزه ی مجازی حول بحثگرایانه در قالب ارتباطات روزمرهی و جمعروند مشارکت

 بخش باشند.سهم خود مولد نیرویی رهاییتوانند بهکرد، می

تی به یکی از ینهای میلیتانت آملان با نفوذ امی چپی حلقهی مواجههتر، با تاسی از نحوهطور مشخصبه ج)

اندیشی و بحث و تر)، ایجاد جلسات هموسیع بسرتیراهکارهای مشابه دیگر در رب و شان (و نیز تجامحافل

حاکمیت  هایتهای گوناگون فعالیبررسی جمعی (چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی) حول جنبه

حتی  تواند گام مثبتی باشد در جهت مقابله با آن. این امر باید روندی دایمی و پیوسته باشد، تا بتوانمی

هایی که افتادن به دام رویهشناسایی کرد و همچنین از خطر در  ها و ترفندهای جدید حاکمیت راگیریجهت

 برد جلوگیری کرد.حاکمیت از آن سود می
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