در ﮔﺴﱰهی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭗ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی »اﻓﺸﺎﮔﺮی« رﺳﺎﻧﻪای اﺧﯿﺮ  ١ﺣﻮل ﯾﮑﯽ از �ﻮدﻫﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﻫﯿﭻ رو ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﺰهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن »رادﯾﮑﺎل« در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ�ﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از وﻗﺎﯾﻊ »ﻣﻌﻤﻮل« ﯾﺎ »ﻧﺎﭼﯿﺰ« زدهاﻧﺪ ﯾﺎ از ﴎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وادی »ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ« و »ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی
ﺷﺨﺼﯽ« درﻏﻠﺘﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺪون وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺟﻮاﻧﺐ ﻃﺮحﺷﺪه در
ﺧﺼﻮص روﯾﺪاد اﺧﯿﺮ )ﮐﻪ ﺑﻪﻗﺪر ﻻزم از ﺳﻮی رﻓﻘﺎی درﮔﯿﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ( ﺑﺎ ﻧﺸﺎندادن ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ
و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﺮای ﻧﮕﺮﯾﺴﻦﺘ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ آورد؛ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺤﺜﯽ
دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﭙﺮﯾﮏ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ دادهﻫﺎ و
ﻓﺎﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﮔﺴﱰهای وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ رو ﻣﺎﯾﻪی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺪاوم ﭼﻨﺪﯾﻦﺳﺎﻟﻪی اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﺶﮔﺮی ﭼﭗ ،ﮐﻤﱰ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻘﺎداﻧﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺑﺎرز روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اِﻋ� ِل ﮐﻨﱰل ﺑﺮ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﱰاﺗﮋی)ﻫﺎ( و
 -١ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮑﯽ از »اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞ«ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺣﺴﯿﻦ درﺧﺸﺎن.

ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪایِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
ْ
ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪﻧﺎم »ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ردﭘﺎﻫﺎی آن در ﺗﺠﺎرب روزﻣﺮهی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﻀﺎی
ﺳﺎﯾﱪی و رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻨﱰل و ﻣﺠﺎزات
ﮐﻨﺶﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ  ٢و… (،
ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﮐﻨﱰلﮔﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی )در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﮐﻼم( اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی )ﯾﺎ
دﺳﺖﮐﻢ ﻧﴩ ﻧﻈﺮﯾﺎت( ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﺷﺪ ﴎﯾﻊ ﺣﯿﺎت ﺳﺎﯾﱪی در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎ و
ِ
واﻗﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﺶﮔﺮی ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ )در ﺣﯿﻄﻪی ﺑﺤﺚ ﻣﺎ(،
از ﯾﮏﺳﻮ ﴐورت ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺜﻞ »ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی« ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻗﺪر ﻻزم ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻌﺪادی از »ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارزﺷﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻮاﺟﺐﺑﮕﯿﺮ« در ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﴩ »ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ « اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
»ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮوﻧﺪ(؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آن دﺳﺘﻪ از
ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﴩ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و رادﯾﮑﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﺳﺨﯿﻒ ﺑﻪ
ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ آﺷﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪان ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ رواج دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ
اﺳﺘﻔﺎدهی روزاﻓﺰون ﺷﺨﺼﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﺎزی )ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﮑﺮ اﻫﻤﯿﺖ »ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« در ﻣﻌﺎدﻻت »دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽِ « اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ ﺻﻔﺖ
ِ
واﻗﻌﯿﺖ »ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽدارد .دوم )و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ( آﻧﮑﻪ
»ﻣﺠﺎزی« ﺑﻪﻃﻮر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای
آﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ درﮐﯽ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ )اﻧﺘﺰاﻋﯽ( از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ دارﻧﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﺎ آن را
ﴏﻓﺎً ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدﻻت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ،و از اﯾﻦرو ﻓﻬﻢ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻋﻤﻞﮐﺮد واﻗﻌﯽ و اﻧﻀ�ﻣﯽ آن را درﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ �ﯽداﻧﻨﺪ؛ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ درک ﻣﺒﺘﺬل و ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ْ
اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ» :ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﻼی ﺧﺮﻓﺖ«( .ﻧﺘﯿﺠﻪی
اﯾﻦ ﻫﺮ دو روﯾﮑﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻗﺪ » َﴎ«ی اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﺧﻠﻖ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ
و ﺑﯿﺮونﮔﺬاری و ﻣﺤﺮومﺳﺎزی اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﻢ
ﻣﻮﺟﻮد )ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺧﻮد( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ؛ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﺧﻮد-ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ )ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت( .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮑﯽ از ﺧﱪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻫﻔﺘﻪی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺗﻬﺎم آﻧﻬﺎ »ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺿﺪدﯾﻨﯽ و ﺿﺪﻧﻈﺎم ﻋﻨﻮان ﺷﺪ«.

ﺑﻪﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﭘﺮوژهی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﺮوژهی اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﺎﺧﻪای از آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺬف ﯾﺎ »ﺗﻌﺪﯾﻞ« ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف )ﻏﺮﺑﯽ( ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽﮐﺮدنِ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺑﯽﮔ�ن در ﻏﯿﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ داﻣﻨﻪدار ،ﻫﻨﻮز اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻓﻀﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻨﺘﻘﺪ )ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ(
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .درﻋﻮض ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺮدی ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﺮوژهی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻏﺮﺑﯽ )و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﻏﺮﺑﯽ( ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖﯾﺎﻓﺘﮕﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن( آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺼﻮری از اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﭘﺮوژهی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .٣
ﺑﻪﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۱۳۷۰ﯾﮏ ﮔﻔﺘ�ن
آﮐﺎدﻣﯿﮏ و »ﻋﻠﻤﯽِ « ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺴﱰﺳﺎزیﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪای
ﺑﻪﴎﻋﺖ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﺤﮑﻢآﻣﯿﺰ از ﻣﻨﻄﻖ وﺿﻌﯿﺖ )ﻃﺒﻌﺎ در ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ( ،ﮔﻔﺘ�نﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪ .ﻇﻬﻮر و ﻋﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮاﻟﯿﻪیﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻨﯽﻧﮋاد و ﻤﺗﺮﮐﺰ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﮔﺴﱰش »رﻫﺎورد«ﻫﺎی ﻧﻈﺮی آﻧﺎن در ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺴﱰی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .و اﯾﻦ روﯾﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ در ﻤﺗﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ در ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻃﻮریﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪی از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺣﺪی از دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺎزار آزاد را دوﻗﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻼم آنﮐﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽای ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﴐورتﻫﺎی دروﻧﯽاش ،ﯾﺎ ﺑﻪواﻗﻊ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدیاش ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﴐورت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﻀﺎدﻣﻨﺪ و ﺑﺤﺮانزده )ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪورات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻧﻪ در
ﺣﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ( ،ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﴐورت اِﻋ�ل اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﻮرﮐﻬﺎﯾﻤﺮ» :آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮف ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻠﯽ آن ،ﺑﻠﮑﻪ راﻧﻪی آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﺑﺤﺮانآور آ ْن در ﮐﻨﱰل ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ«.
٤
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ِ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب،
ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻫﻢ از اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮانِ ﻣﺘﺎﺧﺮ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ِﺷ�ی ﮐﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
آن )ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺟﺰ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻗﺖ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه( ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﻬﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
وﺳﯿﻊﺗﺮی را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ:
 -٣ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ )ذﯾﻞ زﯾﺮﺑﺨﺶ »ﺑﺎﺳﮑﺎر در اﯾﺮان«( ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در ﺣﻮزهی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ )ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺑﺎﺳﮑﺎر( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :روی ﺑﺎﺳﮑﺎر» :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ«؛ ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮوزی؛ ﺗﺎر�ﺎی ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
 -٤در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﯿﱪالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ا َﺷﮑﺎل ﮐﻨﱰل رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻨﱰل ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽﺳﺖ.

اﻟﻒ( ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻨﻊ و ﮐﻨﱰل ﻧﴩﯾﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
داد .اﻋ�ل ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻨﻊ در ﻧﴩ ﮐﺘﺎب ،ﺳﺎﻧﺴﻮر وﺳﯿﻊ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦِ در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ،ﭘﯿﮕﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺪﯾﺪهای رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی در ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ( آﺷﮑﺎرا ﺗﻼﺷﯽ ﺣﺬﻓﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﱰﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﴩ و ﻏﻨﯽﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ« ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻔﻘﺎن و ﴎﮐﻮب ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺸﯽ ﻣﻮﻗﺖ  ٥ﮐﻪ در ﭘﯽ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ و »ﭘﺎﮐﺴﺎزی« زﻧﺪانﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ ،ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﴩﯾﺎت و ﻣﺠﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻔﺎد آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﮕﺮد ﴎدﺑﯿﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻮن اﻧﺘﻘﺎدی )»دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن«( ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﺻﺪر روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮد .ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎجﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ ﺑﻮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﺟﺮای »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی  ۱۳۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  ،(«٦ﮐﻪ اوج ﺗﺮاژﯾﮏ
آنﻫﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای �ﺎﯾﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ رﻏﻢ درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
آن در ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻤﮕﻮن و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺶ
دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم/ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺒﻪاﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن )از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای( را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآورد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐ�ﺑﯿﺶ )ﻧﻪ ﻤﺗﺎﻣﺎ( ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﻫﻤﺴﻮﯾﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﻬﺎ در
آﻣﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،روﻧﺪ ﴎﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﮐﻨﱰل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ آن ﻣﻌﺪود ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ در ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ )ﻣﺒﺎرزهی ﺟﻨﺎﺣﯽ(
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ب( از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﴎﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﱪی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻗﺘﺪار ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻤﻨﻮعﺳﺎزی و ﺟﻤﻊآوری
ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻣﺠﺎزات ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪﯾﺪهی »ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ«( ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻫﻢ ﻤﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای �ﺎﯾﺶ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺪار ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ٧.در اداﻣﻪ اﻣﺎ ﺳ�ﺟﺖ اﻣﻮاج ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ و ﮔﺴﱰش
ﴎﯾﻊ داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺘﺎق ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻣﺤﺪودﺳﺎزی
ﻓﻀﺎﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﴎﮐﻮب آزادیﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رواج ﻣﴫف ﺗﻮدهای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﴎﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای )ﻣﺜﻞ ﴎﯾﺎلﻫﺎی ﻫﺰاروﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن،
ﺑﺎ درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﮑﺲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﴫفﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮ زرقوﺑﺮق( را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺧﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺷﺒﻪﻣﺠﺎز را ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺑﻮﻣﯽﺷﺪهی ﻫ�ن
درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎ )آﻧﭽﻪ در »ﺻﺪاوﺳﯿ�« ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ( ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻗﺮار
 -٥ﭘﯿﺶ از ﺷﻮرشﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺮوﻣﺎن )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺷﻮرشﻫﺎی ﻧﺎن«( در ﻣﺸﻬﺪ و اﺳﻼمﺷﻬﺮ و ﻗﺰوﯾﻦ و ﻏﯿﺮه.
 -٦ﻣﻦﺘ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ »ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﻢ« )ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی  ۱۳۴ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( در ﻃﻠﺐ آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﴩ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﮐﻮب و ﭘﯿﮕﺮد وﺳﯿﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن )ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﻗﺖ( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۷۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
 -٧ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ«( در ﻧﻮﺷﺘﻪی زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام :اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری» :درﺑﺎرهی ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن؛ در ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«؛ ﺗﺎر�ﺎی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ

داد .ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ روﯾﻪ آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن و ﻣﯿﻬ�ﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﻪﻣﺠﺎز( ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﺎﴐﯾ ْﻦ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﻠﮑﻮﺗﯽ )ﺣﺎﺻﻞ از ﻤﺗﺮﮐﺰ
ﺟﻤﻌﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ( ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎدو ﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪواﻗﻊ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐ�ن در ﺣﻮزهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﺧﺼﻮﺻﯽ« در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آن ﺑﺮای ﻣﺠﻬﺰﺷﺪن ﺑﻪ »ﻗﺪرت ﻧﺮم«  ٨ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺴﻨﺪهﮐﺮدن ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻓﻌﺎل» ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ«  .٩ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺎﮐ�ن
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺣﻮزهی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎم ﺟﻢ ،ﺷﺒﮑﻪی اﻓﻖ» ،ﭘﺮس ﺗﯽ.وی«» ،ﻫﯿﺴﭙﺎن .ﺗﯽ.وی«  ،١٠اﻟﮑﻮﺛﺮ ،اﻟﻌﺎﻢﻟ ،و ﻏﯿﺮه( و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﴩ ﻣﺤﺘﻮا در ﮔﺴﱰهای ﻓﺮاﻣﺮزی روی آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﭘﯽﮔﯿﺮی اﻫﺪاف اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﴏﻓﺎً ﺟﺬب ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪی ﻓﮑﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺷﯿﻌﯽﻣﺬﻫﺐ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪرن و ﻓﺮاﮔﯿ ْﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﴩ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ( در ﺣﯿﻄﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﴩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﻇﺎﻫﺮا ً
١١
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
پ( در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﺟﻨﺎح ﻇﺎﻫﺮا ً اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۳۸۰ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺاش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ )در اﻣﺘﺪاد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﻨﺎﺣﯽ( ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻞﻣﮑﺎن
)ﻫﺠﺮت ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮏ و ﻓﴩدهای را ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
آﻏﺎز ﮐﺮد .از آن ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا و رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎوران و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻬ�ﻧﺎن و ﺧﱪﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً ﺑﻪ ﻃﯿﻒ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ،و
ﯾﺎ درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺷﮕﺮف ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻔﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران رﺳﺎﻧﻪای ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻗﻄﻌﺎ در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
 -٨در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﻟﺖﻫﺎی »ﻗﺪرت ﻧﺮم« در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽ و ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﻄﯿﻌﯽ» :ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
 -٩اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﺧﺼﻮﺻﯽِ « ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از( ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد �ﻮدی اﺳﺖ از »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ« در ﺣﻮزهی رﺳﺎﻧﻪای .ﺑﻪ
ِ
ﻤﺛﺮﺑﺨﺶ« روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﺷﻬﺮزاد« و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی »
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ از �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ و ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ )درﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﻓﺸﺎﮔﺮی رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺎدر ﻓﺘﻮرهﭼﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖاش در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ارﺟﻤﻨﺪ و درﺧﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ(.
 Hispan TV -١٠ﺷﺒﮑﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽزﺑﺎن ج .ا .ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آن را
»ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
 -١١ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﺬﯾﻪی ﻓﮑﺮی و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﭗﻫﺎی »ﴏﻓﺎ ً ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﱰ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﭘﻮدﻣﻮس اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  - Fort Apache -ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎﻫﻮارهای ج .ا .اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺜﯽ رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪهای ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
اﺣﺘ�ﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ رﻫﱪ ﭘﻮدﻣﻮس از دوﻟﺖ اﯾﺮان  -ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﻫﯿﺴﭙﺎن .ﺗﯽ.وی« ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۱ :و .(۲

ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﻫﻢ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮﺟﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ :از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
در اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﮔﺴﱰش اﺟﺘ�ﻋﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ؛ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ در آﯾﻨﺪه .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺮﭼﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﺷﺪه رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻬﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی آﺗﯽ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )روﯾﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮان  ۱۹۷۹و ﻣﴫ  ۲۰۱۱از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ(؛ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در
ﻋﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنِ « اﯾﻦ
ﻧﻈﺎمﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﻧﺪ؛ و ﴎاﻧﺠﺎم رﺷﺪ ﮔﻔﺘ�نﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ .در
اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎدﺷﺪه در دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺤﻤﻞﻫﺎ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﻣﻞ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ )و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺿﺪﭼﭗ( ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺗﻌﻬﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎروﯾﮋه را
ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ت( در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﻫﻮﯾﺖ« ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۷۵
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﺻﺪاوﺳﯿ�ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ( ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه �ﺎدﯾﻦ
وﯾﮋهای دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻨﺦ�ﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﻠﻤﻮس از روﯾﮑﺮدی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه در ارﻋﺎب و ﴎﮐﻮب ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪنِ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮم »رﺳﺎﻧﻪی ﻣﻠﯽ« را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و اﻋﱰاﻓﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽای ﮐﻪ از ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﺰتاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ در زﻧﺪان ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻻﺑﻼی آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ«  .١٢ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻫﻮﯾﺖ« از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات »ﺣﯿﺎن« )ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺪی ﺧﺰﻋﻠﯽ(
ﻣﻨﺘﴩ ﮔﺮدﯾﺪ ١٣ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ )ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺎﺧﺮ دو ﺟﻠﺪی
»ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ« ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﻋﱰاﻓﺎت ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه و
ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﴩﺷﺪهی ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻮان ﭼﭗ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ  .(١٤در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ در ﻓﻀﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﻃﯿﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪی ﻣﺘﺎﺧﺮ آن ﻧﴩﯾﻪی
»ﻣﻬﺮﻧﺎﻣﻪ« اﺳﺖ )در ﮐﻨﺎر »اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ«» ،ﺻﺪا«» ،ﺗﺠﺮﺑﻪ«» ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ« و ﻏﯿﺮه( ،ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻌﺎرف روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻣﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻋﺎدیﺷﺪهی آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺨﺸﯽ از
روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﭗ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﻪﭘﯿﺮوی از ﻓﺮج ﴎﮐﻮﻫﯽ،
» -١٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻫﻮﯾﺖ« در وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
 -١٣ﻫ�ن
 -١٤داود رﻧﺠﱪان» :ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در اﯾﺮان« ،ﻧﴩ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﭼﺎپ اول .۱۳۸۸

اﺻﻄﻼح »ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﮐﺎران اﻣﻨﯿﺘﯽ« را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ١٥ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد وی ﻧﺸﺎنﮔﺮ »ﻣﺮام ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮد و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﯿﭗ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺣﺘ�ﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮ ِد ﺗﯿﭗ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ« ١٦ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رواج ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽرود ،و در واﻗﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی دوم ﻫﻢ دارای دﻻﻟﺖﻫﺎ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ( .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﻮﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺬب روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان آﺗﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﺣﺖ رﺳﺎﻧﻪای و
ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ( ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی »ﻃﺒﯿﻌﯽِ « آن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﱰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم
»روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ« ﴐورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ١٧ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻮان ﻓﮑﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺪاوم و ﺑﺴﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻓﺎرغ از اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب،
آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﻮق
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺟﺬب روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺪدرﺳﺎﻧﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﴩ و ﺗﺤﮑﯿﻢ آن ﺑﺨﺸﺎ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦﺷﺪهی ﺗﺸﺘﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﭼﭗ اﯾﺮان )ﺣﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﯿﻒﻫﺎی رادﯾﮑﺎل آن( ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭼﭗ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﺪی از اﻧﺴﺠﺎم
دروﻧﯽ و ﻧﻈﺮی-ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ ١٨ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی آن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﻮانﺗﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد .در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﺪاد ،ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎرب ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻈﺮﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﺰمﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاروی از ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آنﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ،
ﺗﻨﺶﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﯾﺮ در درون ﺧﺎﻧﻮادهی ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ �ﯽﺗﻮان در ﻋﴫی ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺒﺎرزهی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽِ ﺑﺪﯾﻠﯽ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻗﺮار دارد ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺣﺎد
ْ

 -١٥ﻃﺒﻌﺎ »اﻣﻨﯿﺘﯽﮐﺎران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮی
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺮاط ﺑﺮﺧﯽ از »ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﮐﺎران اﻣﻨﯿﺘﯽ« در »رﺳﺎﻟﺖ«ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و رﺳﺎﻧﻪایﺷﺎن ﮔﺎه آنﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺬب ﯾﺎ درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ
دﺳﺘﻪی دوم ﻣﯽﺳﺎزد.
 -١٦ﻓﺮج ﴎﮐﻮﻫﯽ» :وﻗﺘﯽ دروغ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ«؛ اﺧﺒﺎر روز.
 -١٧ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ،در ﻧﻮﺷﺘﻪی زﯾﺮ ﺗﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری» :درﺑﺎرهی ﻻﯾﻪﻣﻨﺪی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان«؛ ﺗﺎر�ﺎی
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ .ﺑﺮای ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ در اﯾﻦﺑﺎره رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی زﯾﺮ :ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر» :روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﺮوژهﻫﺎی )ﺿﺪ( ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ«؛ ﺗﺎر�ﺎی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ
 -١٨در ﺣﻮزهی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﴐورت ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ادﻏﺎم در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﭗ  -ﺑﻪوﯾﮋه در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان  -ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ آزادیﺧﻮاﻫﯽ و اراﺋﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﻧﻘﺎداﻧﻪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﱰی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﯿﻒﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﻠﻊﺳﻼح ﮐﻨﺪ )ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ وزن دادن ﺑﻪ ﴐورت رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ-ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮه( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ )ﺑﺎ اراﺋﻪی اﻟﮕﻮی ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺖ و آزادی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﻧﺴﺎن و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ(؛ دروﻧﯽﺳﺎزی و ﺑﺴﻂ اﻧﺘﻘﺎدی-ﻣﺒﺎرزاﺗﯽِ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ.

)ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻀ�ﻣﯽ( ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪی ﺳﺘﻢدﯾﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮاﮐﻨﺪهی آﻧﺎن و ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ث( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ و روﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺸﻬﻮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪﯾﺪهی راﯾﺞ »ﻻﺑﯽﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )ﺑﻪوﯾﮋه در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ( .ﯾﻌﻨﯽ راهاﻧﺪازی و ﺣ�ﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدﺟﻮش و
»ﻣﺮدمﻧﻬﺎد« ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ،و اﻋ�ل »ﻓﺸﺎر«ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان .ﮐﺎروﯾﮋهی اﯾﻦ ﻻﺑﯽﻫﺎ دﻓﺎع از و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن و اﻋ�ل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪایِ ﻻزم در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎتْ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﻔﺘ�ن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺳﺖ در راﺳﺘﺎی
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎروﯾﮋه ،ﻻﺟﺮم »ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزیِ ﺳﯿﺎه�ﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی« ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻻﺑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن( »ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ« )ﻧﺎﯾﺎک( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﯾﺘﺎ ﭘﺎرﺳﯽ در ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﻦﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ِ
ﺧﻮدﺟﻮش
اﺧﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ داﯾﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ اﺗﺨﺎذ
ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﮔﺴﱰش داده اﺳﺖ ،اِﻋ�ل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ )ﻣﺮدم( اﯾﺮان و ﻃﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ١٩ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎدی ﮔﺴﱰش ﮔﻔﺘ�ن اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ )ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﴩی ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،در
ﻋﯿﻦ دﻓﺎع از ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ آن و ﺑﻪوﯾﮋه دﻓﺎع از ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن( در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﻮرﯾﮏ ﮐﺬاﯾﯽ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان )در ﮐﻨﺎر داﻋﯿﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی
»ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« آن( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﭼﭗ »ﴏﻓﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺎمزدن در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ِ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﻪﻃﺮز آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ از ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ )ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن آن ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان -ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻫﯿﺎت اﻋﺘﺪاﻟﯽاش -ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﺷﮕﺮف ﻣﺨﺘﺺ
ﭼﭗ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐ�ﺑﯿﺶ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ در اروﭘﺎ( ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ در ﭼﭗ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٢٠ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
 -١٩از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻻﺑﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﴎاﺋﯿﻞاﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺟﻮدی ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻻﺑﯽﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ﺑﻪ
ﺟﻨﺎح ﻧﺌﻮﮐﺎنﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻪ�ﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻻﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ.
 -٢٠ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد :ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻌ�ری و ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌ�ری و �ﻮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی آﻧﻬﺎ در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ )ﺗﺎ اﻣﺮوز(؛ ﺷ�ر اﻧﺒﻮه ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و در ﺣ�ﯾﺖ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻄﯿﻊ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ در »ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ« ،وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﻣﯽ ﻗﺪرت در ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ وﺗﻮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ( ،ﺗﻦزدن از
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﴍاﯾﻂ زﯾﺴﺖﺑﻮم ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺴﱰش داﻣﻨﻪی ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ در

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از دﯾﺪ آنﻫﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻫﻤﻮاره
ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﱰ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ در ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞآﻣﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ
�ﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دوران ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﭗ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ وادی ﻗﻬﻘﺮا ﺳﻘﻮط
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻣﯿﺎن ﭼﭗ اروﭘﺎﯾﯽ )و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﺣ�ﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﺣﺸﯽﮔﺮی داﻋﺶ را ﻧﱪدی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ روی آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺧﻮد،
ﮔﺴﱰش رﺗﻮرﯾﮏ »ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﯿﺎت ﭼﭗ
٢١
)در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ( را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﴫف ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی دروﻧﯽ ﭼﭗ را دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﺧﻮد
)در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ﻧﯽِ ﻣﻤﮑﻦ( در درون و ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ( .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و
اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﭘﺮورش و ﮔﺴﱰش ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪﭼﭗ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﺎﻣﯽ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« در
ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای و روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﺑﺎزوی ﻣﮑﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮوژهی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ.
در واﻗﻊ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﮔﻔﺘ�ن اﻧﺘﻘﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ از ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم آن در دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﯽﮔ�ن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺬف ادﻏﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺪرن و اﻧﺘﻘﺎدی آﻣﻮزهﻫﺎی ﻟﯿﱪاﻟﯽ در ﮔﻔﺘ�ن
ﺳﱰون اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهی در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮورش و ﮔﺴﱰش ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﭼﭙﯽ »ﺧﻮدی« و »ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘ�ﻋﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﭗ،
ﺑﻪﺳﺎن ﭘﺮوژهای ﺑﺮآﻣﺪه از اﺳﱰاﺗﮋی »ﻗﺪرت ﻧﺮم« ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﻨﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿ ْﻢ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد روﯾﮑﺮدی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﺑﺲ وﺳﯿﻊﺗﺮ و دورﺑﺮدﺗﺮ و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏﺗﺮی را ﻫﺪف ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
ج( ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ �ﻮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ رﺳﺎﻧﻪای و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽِ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ﮐﻨﺶﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞﮐﺮد »رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺳﺒﺰ« در ﺧﻼل ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ � ۸۸ﺎﯾﺎن ﺷﺪ،
ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻄﺐ ﺷ�ل( ،ﻧﻘﺶ آﺷﮑﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎنﺑﺎر و ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ )ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮارداد ﻧﻔﺘﺎ( ،ﺣ�ﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮاﺳﺘﻌ�ری ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،راهاﻧﺪازی و ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ )ﻣﺜﻼً ﺑﺎ داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺮزی( ،و دهﻫﺎ ﴎﻓﺼﻞ ﮐﻼن دﯾﮕﺮ.
 -٢١در ﺳﺎﺣﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ داﻣﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﻧﴩ
اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی ﴏﻓﺎ ً رﺗﻮرﯾﮏ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ )ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎری( و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر از ﻓﻘﻪ وﻻﯾﺖﻣﺤﻮر ﺷﯿﻌﯽ ،ﺗﺎ ﻧﴩ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای( در ﺣﯿﻄﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻘﺪ ﺗﻮاﻣﺎن ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻃﻮریﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه از
ﻧﴩﯾﻪی ژاﮐﻮﺑﻦ و ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ،ژﯾﮋک ،ﺑﺎﺗﻠﺮ ،ﺑﺪﯾﻮ ،دﻟﻮز و آﮔﺎﻣﻦﺒ ،و ﻏﯿﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .وﺑﺴﺎﯾﺖ »ﺗﺮﺟ�ن«
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺘﺎﺧﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻫﻢ ﻓﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻣﻨﺪ ﺑﺪﯾﻞ را از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﭗ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ( ،و ﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭼﭗ را در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻪﺳﺎن ژاﻧﺮی از »ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺑﻪ »ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ« درآورد .ﻣﻦﺘ زﯾﺮ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ درﺑﺎرهي ﺑﺴﱰ ﺳﯿﺎﺳﯽ راهاﻧﺪازی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ :ﮐﺎوه ﻣﺸﮑﺎت» :ﭼﭗزداﯾﯽ در ﻟﺒﺎس
ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ� :ﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟ�ن«؛ ﺗﺎر�ﺎی رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ

ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ »ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒ ِﺰ«  ٢٢رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﺻﺪای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دل ﺟﻨﺒﺶ
را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ »ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد و درﻋﯿﻦﺣﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽاش
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻤﺗﺎمﻗﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪی ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ در ﺷﺒﻪﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺪاﻟﯽِ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﭘﺮوﺳﻪی آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺶﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن آﺷﮑﺎرﺗﺮی
٢٣
در ﻋﺮﺻﻪی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﱰل اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﯾﺎﺑﯽ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۳۹۲در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﺎزی �ﻮﻧﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ روﺑﻪرﺷﺪ اﺳﺖ .در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ﺷﺎﻫﺪ روﯾﻪای ﮐ�ﺑﯿﺶ
ﻫ�ﻫﻨﮓ و ﭘﺮﻃﻨﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی »ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ« ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺲﺑﻮک )ﺣﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻞ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎی »ﻫﭙﺮوت« )ﺑﯽﺧﱪ از وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﻀ�ﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻏﺪﻏﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘ�ﻟﯽ
ﻧﺪارد ،و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ )و ﮔﺎه ﺗﴫﯾﺤﺎ( ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺮان اﺑﺎﯾﯽ از
ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﯾﺎ ﺟﻮﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪای از ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻ و داﻣﻨﻪی وﺳﯿﻌﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ ﴍح روﯾﮑﺮدی ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ )در ﭼﭗ(
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی روﯾﺎروﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪن »ﺻﺪای دﯾﮕﺮ« ﺑﻪ ﻫﺮﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد :ﻣﺎ در ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ »ﻣﺠﺮم«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮای روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از
ﯾﮏﺳﻮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ )در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  (۹۶ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﴩوی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺬﻓﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی(
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ ﻧﯿﺰ )ﻫﻤﺼﺪا ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﻋﺘﺪاﻟﯽ( در ﮔﺸﺎﯾﺶ
آن ﺳﻬﻤﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ داوری اﻧﺘﻘﺎدی ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺧﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
چ( ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪود ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان(
رﺷﺪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﴐورت ﮐﻨﱰل و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ روی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻇﻬﻮر ارﺗﺶ ﮐﺬاﯾﯽ ﺳﺎﯾﱪی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﴐورﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ/ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﱰهی وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﺑﺮانِ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻓﻨﯽ ﺳﭙﺎه
ﺳﺎﯾﱪی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر ﻓﻨﯽ دروﻧﯽِ ُﺧﺮد و ﭘﯿﭽﯿﺪهی آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
 -٢٢ﺗﻌﺒﯿﺮ وﺣﯿﺪ وﻟﯽزاده در ﻧﴩﯾﻪی ﺧﯿﺎﺑﺎن.
 -٢٣اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻣﻨﯿﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪاﻋﺘﺒﺎر ﺟﺪول ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺟﻨﺎﺣﯽ( ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎنﮔﺮ اوجﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﱰل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻬﻨﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ )و ﺳﯿﺎﺳﺖ( اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ اوجﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻮﯾﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻫﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎراناش را از داﺷﻦﺘ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
اﺟﺰای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎ ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﱪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺣﺪﺳﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ )و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﻬﻮدات و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( از دل اﯾﻦ »ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر« ﻧﺎﻣﮑﺸﻮف
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر در آورد :ﻣﺜﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهی ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻋﻼﯾﻖ ،رواﺑﻂ ﯾﺎ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ ،و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ درازﻣﺪت؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮجﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ »ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻮﺋﯿﱰی« ﯾﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ( و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ .ﻃﺒﻌﺎ
اﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﻗﻀﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺷﺎﻋﻪی ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﻫﺪاف ﮐﻨﱰﻟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﴎﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎم ﻣﺴﺘﱰ در روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﻂ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺎ ﴎﮐﻮب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﯾﺎنِ ﻣﻌﻄﻮفﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در روشﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اِﻋ�ل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﺎﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻨﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﮏ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روﯾﺪاد اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﻓﺎرغ از ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻧﻀ�ﻣﯽ آن ،ﭘﯿﺎﻣﺪی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺘﻢ و ا َﺷﮑﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺪاﻟﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺪاوم
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ا َﺷﮑﺎل،
در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﻐﺎل ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺤﺪود
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪاش ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﮑﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﻬﺎر و ﴎﮐﻮب ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺴﻂ روﯾﮑﺮد ﮐﻨﱰلﮔﺮا و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻗﻠﯽِ ﻣﻮﺟﻮد( ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺳﻮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺮوژهای اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻬﮕﺎه �ﻮدﻫﺎی ﺑﺎرزی از آن ﺑﻪﺳﺎن ﻣﺼﺪاقﻫﺎی
٢٥
ﺧﺎص »اﻣﻨﯿﺘﯽ« ﴎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﻗﻮا ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻨﱰل ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎم و ﻤﺗﺎم )ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ( اﯾﻦ ﮐﻨﱰل و دﺳﺖاﻧﺪازی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ و ﮔﺴﱰدﮔﯽ داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ،اﯾﻦ ﮐﻨﱰل ﻋﻤﻼ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻟﺬا در ﻏﯿﺎب اﻣﮑﺎن ﮐﻨﱰل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎزادی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﴎﮐﻮب و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای
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 -٢٤ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ )ﺑﻌﻀﺎ ﻻﺋﯿﮏ و ﺣﺘﯽ دارای ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ( را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴐورت
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﴍﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻨﱰل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﱰﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ِ
ﮔﺴﱰش( ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﱰﻟﯽ.
و ﺗﺤﻘﻖ )ﯾﺎ
 -٢٥راﯾﺰﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ِﴎور آن ﺑﻪ اﯾﺮان )ﺑﻪواﺳﻄﻪی اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ دارﻧﺪ*( �ﻮﻧﻪی ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل درآوردن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ )و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
*ﺑﯿﺶ از  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻠﮕﺮام ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﴎوﯾﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ(.

اِﻋ�ل ﮐﻨﱰل ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﮐﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ و ﴎﮐﻮبﮔ ِﺮ آن
آﺷﻨﺎﺳﺖ( ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ-رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰلاﻧﺪ.
ﻣﺨﺮب داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻘﺎی اﻧﮕﺎرهی »ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﱰﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ِ
ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺣﺲ ﺑﯽﻗﺪرﺗﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری و ﺗﺮسﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﻋﻤﻞ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ روﯾﻪای ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﺴﻂ داﯾﻤﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﺧﻮد )در ﺑﺮاﺑﺮ ِ
ﭘﻮﯾﺶ داﯾﻤﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶﮔ ِﺮ
آن( ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،و روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ارﻋﺎبﮔﺮی( ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﻄﺮهﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﺿﺪﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﴐورﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮورش ﺑﺴﱰﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ
٢٦
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟ�نِ اﯾﻦ ﴐورت در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ،ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻈﺮی-ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
***
ﭘﯽﻧﻮﯾﺲ:
 (۱ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻀﺎی اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل آﳌﺎن ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ
ﺣﻠﻘﻪی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ آﺗﻮﻧﻮم در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﺗ� ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ وارد اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه و ﻤﺗﺎﻣﯽ آداب و ﺗﴩﯾﻔﺎت ﻻزم را ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫ�ن »ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﴪ رﺳﻤﯽ ﭘﻠﯿﺲ
اﻣﻨﯿﺘﯽ آﳌﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﭼﭗ آﳌﺎﻧﯽ )و ﻫﻠﻨﺪی و ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و اﺗﺮﯾﺸﯽ( ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻫﺸﯿﺎرﺳﺎزی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﱪ را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در آﳌﺎن دهﻫﺎ ﺟﻠﺴﻪی ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ )اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و دهﻫﺎ ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦﺑﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻗﺪری ﻏﺮﯾﺐ و اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ وﻓﺎدار ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ دﻗﺎﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺮآﻣﺪه از
آنﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،از دﯾﺪ ﻣﻦ درﺧﺼﻮص ﴐورت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرزار رﺳﺎﻧﻪای
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ رﺳﺎﻧﻪای و اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺷﻤﻦ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﯿﺎرﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺗﮏ رﺳﺎﻧﻪای( ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻌﺎ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن ﻫﻤﻮاره ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻓﺸﺎﮔﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﮑﺎران
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ(؛ و اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را
ﺟﱪان ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ در واﮐﻨﺸﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮهی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮق
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 (۲اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ دو ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ )ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎمﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ(
درﺑﺎرهی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻋﺎمﺗﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
 -٢٦ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮحﺑﺤﺜﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ :ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ» :ﺟﺴﺘﺎری در ﴐورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﻔﺘ�ن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﺗﺎر�ﺎی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﺪهی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮآﯾﻨﺪی از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﻢ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻢ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﻪﺳﺎن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی در ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮑﺎت و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻃﺮحﺷﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﯾﺎ از دل اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً ﺑﺮآﻣﺪی از ﻧﮑﺎت ﻃﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ رﻓﻘﺎ و ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪی ﻣﻦﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﺧﻄﺎﻫﺎ و
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ،ﻗﺪردان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ .در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ دﻏﺪﻏﻪی
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻓﻘﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اراﺋﻪی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در ﺣﻮزهی رﺳﺎﻧﻪ )ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل( ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً )ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ
اﺻﻼﺣﺎت وﯾﺮاﯾﺸﯽ( در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮑﺎت ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی زﯾﺮ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ:
اﻟﻒ( ﺑﻪﻧﻈﺮم ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻫ�نﻃﻮر
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺸﺘﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل و اﻤﺗﯿﺰه ﺷﺪن آن در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا در
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻓﺮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن
ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼن در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﮑﺮﻫﺎ و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی »ﺧﻮدی« و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻔﻮذی در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﯾﺴﻢ )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در ﭼﭗ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه �ﯽﺷﻮد( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ و ﺣﺘﯽ در رﺷﺪ
و ﮔﺴﱰش ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻼش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻢ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺒﺎدﻻت و ﻣﺮاودات در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻃﺒﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮوج از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺸﺘﺖ
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ از آن ﻣﯽﺑﺮد.
ب( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺗﺮس و ﺧﺸﻢ دو واﮐﻨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺑﯽواﺳﻄﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،در ﻓﺮد ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎم ﭘﻨﺪاﺷﻦﺘ ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ؛ و ﺧﺸﻢ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎزادی در ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﴎﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو واﮐﻨﺶ در
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻓﺮدی ﻣﺤﺒﻮس ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ آﺳﯿﺐزا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف
وﺟﻮدی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ .اﻣﺎ )در اﻣﺘﺪاد ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺒﻠﯽ( اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ دو واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت روزﻣﺮهی ﻣﺠﺎزی ﺣﻮل ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه
ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯽ از ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﺣﻠﻘﻪی ﭼﭗﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ آﳌﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺎﻓﻞﺷﺎن )و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرب و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﺴﱰی وﺳﯿﻊﺗﺮ( ،اﯾﺠﺎد ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯽ )ﭼﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭼﻪ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ( ﺣﻮل ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪی داﯾﻤﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣﺘﯽ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻄﺮ دراﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دام روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

