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سیاست

رسانههاي اصالحطلب و بازگشت احمدينژاد
اثر درديدبودن بر آراي پوپوليستها

علیهنری
 1انتخابات پارلماني سال  ۲۰۰۲هلند شاهد پديدهاي
بيسابقه در تاريخ معاص ِر آن کشــور بود که بر صحنه
سياسي هلند و حتي اروپا تأثير قابل توجهي گذاشت.
ِ
پوپوليســت افراطگراي پيم فورتوين
فهرست حزب
( )Pim Fortuinکه کمتر از يک ســال از تاســيس آن
ميگذشت17 ،درصد کرسيهاي پارلمان را کسب کرد.
ظهور يک حزب راستگراي افراطي در زماني کوتاه ـکه

ِ
ي رشــد ديگر احزاب راستگراي
خالف روند تدريج 
افراطي در کشــورهاي اروپايي بــودـ جامعه هلند و
تحليلگران را شــگفتزده کرد .توضيح اين پديده نه
يـاقتصادي و نارضايتي
با تاکيد بر شــرايط اجتماع 
شــهروندان ميســر بود و نه با اتکا بر نظرسنجيها و
افکارعمومي .اين پيروزي غيرمترقبه پوپوليستهاي
افراطگرا در شرايطي حاصل شد که افکار عمومي هلند
ِ
انتخابات پارلماني  ۲۰۰۲درباره
در دوره 30ساله پيش از

گرايان
مهاجران و مليگرايــي ـدو موضوعي که افراط
ِ
راست بر آن تمرکز دارندـ تغيير محسوسي نداشت و تا
نزديکي آن انتخابات از گرايش به افراطيگري کامال به
دور مينماياند .اين پديده تحليلگران و پژوهشگران
را بر آن داشت از منظرهاي متفاوتتري آن را بررسي
کنند و حاصل آن به روشنشدن زواياي مغفولماندهاي
از ظهور و رشد احزاب پوپوليست و افراطگرا انجاميد:
تأثير«درديدبودن»ياحضوردررسانههايعمومي.

بررسي روزنامههاي منتشرشده در دوره زماني از اول ديماه
 ۱۳۹۳تا  ۱۲مرداد ماه  ۲۲۵( ۱۳۹۴روز) نشان ميدهد در  ۷۸شماره
(۲۲.۴درصد ) از ۳۴۸شماره منتشر شده از اين دو روزنامه (هر روزنامه
 ۱۷۴شماره) نام احمدينژاد در تيتر صفحه اول ذکر شده است

فعــل و انفعالــي را کــه منجــر بــه آراي حزب
پيمفورتويــن و پيــروزي قابل توجــه آن حزب
منجر شــد ميتوان از منظر فرصت گفتماني و با
اســتفاده از حجم حضور در رســانههاي فراگير
ديدبودن آن حزب توضيــح داد .پيم
هلند يــا در
ِ
فورتوين و حــزب متبوعش ،در توجه رســانهها
به احزاب راســتگراي افراطي يــک خرق عادت
بودند .از زماني کــه فورتوين ـتقريبا يک ســال
پيش از انتخابــات پارلمانيـ اعــام نامزدي کرد
تقريبا هر روز بــه داليل و بهانههــاي مختلف در
رســانهها حاضر شــد .به طوري کــه خيلي زود
يکــي از تحليلگــران شناختهشــده هلندي در
پرخوانندهترين روزنامه هلند در مقالهاي از آنچه
او «فورتوينيزهشدن رســانهها» ميناميد ،گاليه
کرد .حزب تازهتاســيس پيم فورتوين در شــش
ماهه پيش از انتخابــات  ،۲۰۰۲حدودا يکچهارم
توجه رســانههاي اصلي را ـنســبت بــه تمامی
سياستمداران ديگر احزاب سياسيـ جلب کرده
بود .اين اتفاق با ترور شــخص پيم فورتوين در نه
1
روز مانده به انتخابــات اوج بيشتري نيز گرفت.
اين حزب و شــخص رهبر آن با طــرح موضوعات
جنجالبرانگيز به بخشي از مناظرهها و مباحثات
رســانههاي عمومي جهت ميدادنــد .مورد نقد
و مخالفــت قرارگرفتن اين حــزب و رهب ِر آن در
گفتوگوها و گزارشهاي رســانهاي به بيشتر در
ديدبودن آنها در رســانهها ميانجاميد و فرصتي
ِ
بود براي بيان بيشتــر مواضــع جنجالبرانگيز
در حوزههايي کــه مورد عالقه پوپوليســتهاي
راســتگرا بود .ديناميزمــي که يافتهها نشــان
ميدهد با رشــد آراي حــزب پيمفورتوين تا روز
انتخابات ارتباط معناداري داشته است.
پديده پيم فورتوين مثال برجســتهاي از تأثير در
ديدبودن بر رشــد احزاب افراطگرا و پوپوليســت
نتايج يــک انتخابات،
اســت 2.اتفاقي کــه نهتنها ِ
بلکه صحنه سياســي هلنــد را براي ســالهاي
طوالني تغيير داد .پــس از اين پيروزي ،حضور در
قدرت جريان راســتگراي پوپوليســت در هلند
ِ
سنت پذيرش
ـکشوري که در مداراي فرهنگي و
مهاجران در اروپا الگو بوده استـ کموبيش ادامه
يافت و اکنون نيز حزب ضداســا ِم «براي آزادي»
( )PVVاز احزاب شــاخص و پيشتاز افراطگراي
اروپا به شمار ميرود.
 2رسانه چگونه در رشد احزاب نقش فعال بازي
ميکند و مکانيزم تأثير رســانه بــر آراي جريان
افراطي و پوپوليست چگونه اســت؟ آيا تأثير «در
ديدبودن» براي جريانهاي افراطي و پوپوليست
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با ديگر نيروها متفاوت است؟ براي پاسخ به چنين
پرســشهايي ابتدا بايد به نقش رســانه در بسيج
سياســي بپردازيم .بسيج سياســي که مهمترين
چالش پيشروي نيروها ،احزاب و ســازمانهاي
ِ
سياسي در جذب هوادار و پيشبرد برنامههاست،
دو مرحله دارد؛ مرحله گفتمانسازي يا قانعسازي
( )Consensus mobilizationو مرحلــه
بسيج براي کنش (.3)Action mobilization
واقعيت اين اســت که «به کارگيري رســانه» يا
درآوردن آن در مرحله «بســيج براي
بهخدمــت
ِ
کنش» براي عمــوم احزاب و نيروهاي سياســي
به يک انــدازه بااهميت اســت .امــا اهميت «در
ديدبودن» يا حضور در رســانههاي فراگير ـکه در
اينجا آن را از بهکارگيري رسانه متمايز ميدانيمـ
بــراي نيروهاي افراطگــرا و پوپوليســت با ديگر
نيروهاي سياسي بهويژه در مرحله قانعسازي يک
اندازه نيست .در ديدبودن که بهواسطه حضور در
رسانه به دست ميآيد براي پوپوليستها به نوعي
حياتي است.
قانعســازي مرحلهاي اســت که حزب يا جريان
سياســي تالش ميکند گروهي از جامعه را درباره
يک نارضايتي مشترک آگاه کند و به ارائه ترجمه

پیمفورتوین،پوپولیستی
هلندیستکهمواضع
افراط گرایانه داشت؛ او سال
 2002ترور شد.

سياســي آن نارضايتي بپردازد .بــه عبارت ديگر
حزب سياســي ،يک مساله شــخصي را به مساله
عمومي تبديــل ميکند .اين فرآيند بــا ارائه يک
چارچوب صورت ميگيــرد و آن چارچوببندی
()framingدر ميــان جامعــه و بهويــژه در
فضاي رســانهاي به اشــتراک و بحث گذاشته و
بــا چارچوببندیهای ديگــر در اقنــاع افراد به
رقابت ميپردازند .ولي لزومــا چارچوببندیای
که براي حل مساله مناسب اســت در اين رقابت،
موفق نخواهد بود و بخــت اقناع بيشتري نخواهد
داشــت .طنين ( )resonanceيک چارچوب در
پذيرش آن از يک ســو بــه ويژگيهاي فرد
فرد و
ِ
و از ســوي ديگر به نوع چارچوب بســتگي دارد.
چارچوبهــا ميتوانند «سرزنشــي» باشــند؛
يعني تنها به اشــاره به عامل نارضايتي و سرزنش
آن اکتفا کنند .ميتوانند «تشــخيصي» باشــند
و بر عوامــل سياســي نارضايتي تاکيــد کنند يا
«تجويــزي» باشــند و ضمن تشــخيص ،براي
ازبينبردن ريشــه نارضايتــي نيز راهحــل ارائه
دهنــد 4.نيروهاي سياســي عمومــا از هريک از
اين چارچوبهــا يا ترکيبــي از آنها اســتفاده
ميکنند .اما جريانهاي افراطگرا و پوپوليســت
غالبا تنها از چارچوبهای سرزنشــي و تشخيصي
اســتفاده کرده و به اين ترتيب يا يک فرد ،گروه و
مجموعهاي را هدف حمله قــرار ميدهند يا روي
نارضايتيها و کمبودهــا تاکيد دارنــد و دريچه
بحث را به ريشهيابي و راههاي برطرفکردن آنها
ميبندند .اين نوع چارچوببندیها که اصطالحا
تخريبي يا سلبياند مخاطب و هدفشان ،گروهي
از جامعه است که از دانش سياسي کمتري نسبت
به متوســط جامعه برخوردارند و کمتر در باورها
و نگرشهايشــان انعطــاف دارنــد .گروهي که
بيشتر تصميمگيريهاي سياسيشــان برمبناي
کليشــهها ،تعصبها و پيشداوريهاي شخصي
اســت .بنابراين اقناع در زمينــه چارچوببندي
سرزنشــي ،جنســي از گفتوگــو و اســتدالل
نخواهد داشــت که انتظار داشتهباشيم با در کنار
هم قــراردادن گفتهها و اســتداللهاي متفاوت
مناســبترين انتخاب توســط مخاطبان صورت
گيرد .بلکه واقعيت اين اســت کــه افراطگرايان
و پوپوليســتها بــا اســتفاده از چارچوببندي
سرزنشــي مانع گفتوگو و اســتدالل ميشوند.
انتقادهــا و واکنشهــاي منفي نيز لزومــا به رد
ادعاهــاي آنها نميانجامد بلکــه بيشتر فرصت
گفتمانــي و در ديدبــودن در اختيارشــان قرار
ميدهد .اين در ديدبودن نهتنها مســتقيما بسيج
پوپوليستها را تقويت ميکند بلکه سهم حضور و
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بحث قاببنديهاي ديگر و اثر آنها را نيز کاهش
خواهد داد .ضمن آنکه عموما افراطگراياني که در
اقليت هستند با حضور در رسانه فراگير ميتوانند
از موقعيتي در دســتيابي بــه مخاطب بهرهمند
شوند که با اتکا به رسانههاي خود از آن محرومند.
بنابراين عنوان خبرها در رسانهها نه لزوما بازتاب
وضع پوپوليســتها ،بلکه خود ميتواند ســهمي
در تغيير ميزان در ديدبودن آنها داشــته باشد.
در اين شرايط است که رســانه ـهرچند بيطرف
ِ
مخالــف پوپوليســتهاـ گاه خود به يک
يا حتي
کنشگــر و عامل بســيج پوپوليســتها تبديل
ميشود.
 3اين روزها بحــث بازگشــت احمدينژاد در
ميــان بحثهاي سياســي و عناويــن روزنامهها
مکررا ديده ميشــود .آنچــه در ايــن بحثها
مغفول است تأثير رسانههاي مخالف پوپوليسم و
بهويژه اصالحطلب بر احتمال اين بازگشــت يا به
عبارت ديگر ،پرســش چگونگي مواجه رسانهاي
با بازگشــت پوپوليسم اســت .براي نورتاباندن به
اين موضوع من بررســياي از ميــزان و چگونگي
حضــو ِر «احمدينژاد» در صفحه اول دو رســانه
اصالحطلب «شرق» و «اعتماد» به عنوان معياري
از حضور احمدينژاد در رسانههاي اصالحطلب و
رســانههاي فراگير انجام دادهام .اين بررسي روي
روزنامههــاي منتشرشــده در دوره زماني از اول
ديماه  ۱۳۹۳تا  ۱۲مرداد ماه  ۱۳۹۴انجام شــده
است .دادههاي جمعآوريشــده نشان ميدهد از
 ۳۴۸شــماره منتشر شــده از اين دو روزنامه (هر
روزنامه  ۱۷۴شماره) در بازه زماني يادشده (۲۲۵
روز) ،در  ۷۸شماره (۲۲.۴درصد) نام احمدينژاد
در تيتــر صفحه اول ذکر شــده اســت .در حدود
۱۰درصد شــمارههاي روزنامههاي اصالحطلب
نيز در همان بــازه ،احمدينژاد عنــوان يک را به
خود اختصاص دادهاســت .موضــوع قرارگرفتن
احمدينــژاد در تقريبــا يکچهــارم مواقع روي
جلد روزنامههاي اصالحطلب نکته مهمي اســت
که بايد در واکنــش رســانههاي اصالحطلب به
پوپوليســم مورد توجه قــرار گيرد .چــرا و بر چه
مبنايي احمدينژاد به اين ميــزان مورد توجه دو
روزنامه اصالحطلب قرارگرفتهاســت؟ آيا موضوع
او و اتفاقات پيرامونش ارزش خبري و رســانهاي
داشت يا از نظر سياســي بااهميت بوده است؟ اين
پرسشها با بررسي روند اين حضور و دقيقشدن
در محتواي عنوانها بيشتر روشن خواهد شد.
نمودار  ۱حضور احمدينژاد در دو روزنامه اعتماد
و شــرق را به طور روزانه نشــان ميدهد .ميزان

ایننمودار،
پرداختنبه
احمدینژادرا
بهطورروزانه
نشانمیدهد؛
یک)نشاندهنده
حضور
احمدینژاددر
عنوان یکی از دو
روزنامه «شرق» و
«اعتماد»و
دو)نشاندهنده
حضور او در هر دو
روزنامه در یک
روز است.

نمودارشمارهیک

حضور احمدينژاد در رســانههاي اصالحطلب در
روز/شــمارهاي که در عنوانهاي هــر دو روزنامه
نــام احمدينژاد ديدهشدهاســت معــادل «دو»
و در روز/شــمارهاي که تنها در يکي از روزنامهها
ديدهشــده معادل «یک» و غيرآن «صفر» درنظر
گرفته شده است .تحليل آماري اين يافتهها روند
معنادار رو به رشد حضور احمدينژاد در صفحات
روزنامههاي اصالحطلب را آشکار ميکند (شيب
خط نشاندهنده رشد احتمال حضور احمدينژاد
در صفحه اول يکي از دو روزنامه است) .به عبارت
ديگر احتمال حضور احمدينژاد بر صفحه يکي از
دو روزنامه اصالحطلــب روزبهروز درحال افزايش
تحليل محتوايي عنوانها
بودهاســت .يافتههاي
ِ
و مباحــث دو نکتــه عمــده ديگر را نيز روشــن
ميکند .اول آنکه واســطه حضور احمدينژاد در
عناوين ،از اشــاره به فساد و مشــکالت دورههاي
رياســتجمهوري او بــه ســوي واکنشهايي به
کنشهاي احمدينژاد ســوق پيدا کردهاســت.
اگر در هفتههــاي دور دو روزنامه مورد بررســي
به داليل سياســي يا حرفهاي مثال يادشــدن از او

نمودارشمارهدو

در ميــان گفتوگويي انتقادي راجع به شــرايط
در دولت قبل را عنوان نخســت روزنامه خود قرار
ميدادند ،اين رونــد در ماههاي اخير به ســمت
پوشــش ـهرچند انتقاديـ اخبــا ِر فعاليتها يا
کنشهاي کنونــي احمدينژاد و يارانش ســير
پيدا کرده اســت و احمدينژاد از سوژهاي منفعل
به ســازنده خبــر و شــکلدهنده آن تغيير کرده
اســت .نکته دوم آنکه رســانههاي اصالحطلب
خواسته يا ناخواســته در فرآيند هويتبخشي به
جريانــي قرارگرفتهاند که تا پيــش از اين از آنها
با نامهاي ریيس دولــت دهم يا اعضــاي کابينه
و غيره ياد ميشــد .امــا امروز هويتي بــا عبارتِ
«احمدينژاديها» در ميان عنوانها و نوشــتهها
در حال شکلگيري است.
نمودار ۲حضــور احمدينژاد را بــه طور هفتگي
نشــان ميدهد .در رونــد تغييــرات محتوايي و
کمي حضور احمدينــژاد در عناوين روزنامههاي
اصالحطلب شاهديم که چگونه رســانه به عنوان
يک کنشگر ـهرچند شــايد غيراراديـ ميتواند
عمل کنــد و با ذکر خبــري هرچنــد انتقادي از
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بقايي در هفتههاي  ۲۷تا  ۳۰کاهش قابل توجهي
پيدا کرده بــود ،در هفته  ۳۱با خبر شــکايت او از
«اسحاق جهانگيري» دوباره اوج گرفت و آن هفته
را به هفتهاي پرحضــور و پر صدا براي احمدينژاد
تبديــل کردهاســت 6.بهطــور خالصه بــا مرور
عنوانهاي مرتبط با احمدينــژاد در دو روزنامه
اصالحطلب هم شــاهد رشــد حضور رســانهاي
احمدينــژاد در چنــد ماهه اخير هســتيم و هم
شــاهد فعل و انفعاالتي که منجر به حضور بيشتر
در رســانهها و افزايش در ديدبودن بيش از پيش
ریيس دولت دهم شده است .نظريههاي مرتبط با
رشد جريانهاي پوپوليست و افراطي به ما هشدار
ميدهد که اين روند ميتواند با تغيير مثبت آراي
پوپوليستها همراه شود.

علی هنری ،جامعهشناس ،مدرس
و پژوهشگر دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه آمستردام است

احمدينــژاد فرصتي بــه او براي پاســخگويي و
بودن
حضــور در روي جلــد و باالرفتن درديــد
ِ
او را مهيــا کند .محتــواي عنوانهــاي مرتبط با
احمدينژاد بخشي به مســائلي که ارزش سياسي
چنداني ندارند ،مرتبط اســت؛ مانند ذکر خاطره
«عبدالرضــا داوري» از احمدينــژاد در صفحه
فيسبوک او يا حتي گفتــه احمدينژاد در رابطه
با غرب و امــام زمان (عــج) .اما همين مســائل
نهچندان مهم از نظر سياســي او را در صدر اخبار
و عنــوان اول ،آنچه پوپوليســتها شــيفته آن
هســتند ،نگه ميدارد 5.همينطور اســت برخي
عنوانهاي انتقــادي که فرصــت بيشتر حضور

براي نيروهاي افراطــي فراهم ميکند؛ مکانيزمي
کــه در بخشهاي قبــل از آن ياد کرديــم .براي
نمونه در هفتــه  ۲۲خبر/گزارش یــا مصاحبه با
دانشــمندان هســتهاي در دوره احمدينژاد به
تکذيب دفتــر احمدينژاد منجر شــد و اين خود
با جوابيهاي ديگر از ســوي روزنامه همراه شده و
ديدبودن احمدينژاد و
اينچنين شاهد صعود در
ِ
حضور او در عنوانهاي رســانهها پس از يک رکود
خبري از او هســتيم .در مــواردي ديگر جنجال و
جريانسازي توســط خود احمدينژاد و يارانش
منشأ توجه رسانه ميشــود .براي نمونه ،در حالي
که حضور رســانهاي احمدينژاد بعــد از جريان

پساینطور

جایی برای تجزیه و تحلیل آنچه در رسانهها مطرح می شود

تو از اين چه سودداري
کهنميکنيمدارا؟

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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 4بازگشــت افراطگرايي و پوپوليســم ميتواند
دغدغهاي جدي براي کشورمان باشد که بهتازگي
به مدار اعتدال و عقلمداري بازگشــته اســت .در
ميان کنشگران و تحليلگران سياســي ـبه ويژه
اصالحطلبــان و طرفداران اعتــدالـ دو ديدگاه/
رويکرد در بازگشــت احمدينژاد وجود دارد يکي
با اتکا بــه نبودن زمينه اجتماعي و سياســي آن را
نامحتمل ميداند 7و ديگري احمدينژاد و نيروها
و هوادارانــش را در دولــت و جامعه به رســميت
ميشناســد و رقابت را به انتخابــات و آرا موکول
ميکند 8.واقعيت اين اســت که آراي افراطگرايان
و پوپوليســتها در انتخابــات آتــي مجلس و به
طور کلي تحت تأثير قرارگرفتن فضاي سياســي

21مرداد است .به
صادق پيوســته
دکه روزنامهفروشــي ميرسي .خشکت
ميزند :خانه تيمي! (تيتر روزنامه «وطن
امروز») اين ادبيات دهه  ،60امروز براي
چه باز آمده اســت؟ تيتر ،روي تصوير
محوي از برنامهاي ماهوارهای قرار دارد.
متن خبر ميگويد« :مسعود بهنود» در
اين برنامه «بيبيسي» نشسته است و
مطبوعات را رصــد ميکند و از تعدادي
گرافيســت و نويســنده ،دائم تمجيد
ميکند تا آنان را مخالف نظام نشــان
دهد و در ايران نيز سرشاخههايي براي
ن چهرهها و مخالفســاختن از
جذب اي 
اينان وجود دارند تا نيروهاي امنيتي نيز
مجبور به برخورد با اين چهرهها شوند
و باز «بيبيســي» همينها را در بوق و
کرنا کند و پرونده نقض حقوق بشر براي
ايران بســازند .پس بر نيروهاي امنيتي
اســت که هر چه زودتر اين سرشاخهها
را (که به سبک هميشگي اين نوشتهها،

با حروف اول نام و فاميلشــان معرفي
شــدهاند) دســتگير کنند و تا کار به
جاهاي باريک نکشيده است ،با خاطيان
بالقوه برخورد کنند!
دو روزنامه ديگر هــم در همان روز از
ســخنان نومحافظهکاران نامآشــناي
آمريکايــي و اســرایيليها و بقيــه
جنگطلبان ،گزاره و حکم ميآورند که
کشور در حال امتيازدادن به غرب است
و پرونده هســتهاي ،شکستي است که
همچون پيروزي بزک شده است و انواع
چنين مضاميني که هر روز ،پس از آمدن
دولت جديد ،تکرار شــدهاند (کيهان و
جوان) .اين سه روزنامه همواره بر طبل
امنيتيســازي جامعــه و امنيتيديدن
روابط منطقهاي و جهاني ،ميکوبند.
غير امنيتيکردن مسائل سياست داخلي
و خارجي حتما به بهبود فضاي سياست
داخلي ايران منجر ميشــود تا به قول
ظريف بر انســجام ملي افزوده شود و

رگِ حرف
توســط آنها ،نه فقط بــه زمينههــاي اجتماعي
و نه فقط بــه ويژگيهاي شــخص احمدينژاد و
تواناييهاي جريان منتســب ،بلکــه همچنين به
کنشهــا و واکنشهــاي ديگر بازيگــران عرصه
سياســت و اجتمــاع نيــز بســتگي دارد .يکي از
ن تعيينکننده اين عرصه رسانهها هستند.
بازيگرا 
مصائــب افراطگرايي و
گویا رســانهها يــادآوري
ِ
پوپوليسم و ذکر معايب ،فســاد و معضالت دوران
رياســتجمهوري احمدينــژاد را پادزهر احياي
پوپوليســم و افراطگرايي ميدانند .اما همانطور
که نمونه هلند نشــان داد ،حضور در رسانه و رشد
در ديدبودن ـجــدا از نقد يا حمايــتـ به خودي
خود ميتواند عامل رشــد آراي حزب پوپوليست
افراطگرا در انتخابات شود .نظريههاي جنبشهاي
اجتماعي توضيــح ميدهند ،چارچوببندي مورد
استفاده پوپوليســتها لزوما با در کنار قرارگرفتن
ديگر اســتداللهاي منطقي خنثي نميشــوند.
پوپوليســتها قادرند بــا «نقش مارکشــيدن»
گروه عمــدهاي از مردم با آگاهي سياســي کمتر و
با تعصبهاي سياســي ،دينــي ،فرهنگي را فريب
دهند ،اگــر فرصت حضور بيابند .بــه همين دليل
اســت که يکي از تاکتيکهاي افراطگرايان حضور
در ســرخط خبرها با جنجالآفرينــي و حرکات
نمايشي اســت .کنش رســانهها در قبال تاکتيک
تصاحب عنوانهاي خبري بايــد هوشمندانه و با
آگاهي و درنظرگرفتن اثر در ديد بودگي بر رشــد
آراي پوپوليستها باشد .افراطگرايي و پوپوليسم
جديترين دشمن اعتدال و منطق است.

مکان گوينده با صدق و کذب گفتهاش چه ربطي دارد؟
ياسر ميردامادي کشوري نيمهبسته را در نظر
بگيريد که تعداد زيادي از اعضاي آن خارج از
اين کشور زندگي ميکنند .بگذاريد اين کشور
فرضي را «نيران» (بر وزن شيران) بناميم .نيران،
به حکم نيمهبستهبودنش ،به گونهاي است که
راه ارتباط مجازي ميان نيرانيان داخل کشور و
خارجکشوربهطورکاملبستهنيست.همچنين
فرض کنيد که حکومت نيــران با غرب رابطه
نزديکي ندارد و نيران و غرب دشمن يکديگر به
حساب ميآيند .بخشي از نيرانيان خارجنشين
در عين انتقاد نسبت به شيوه حکمراني نيران،
نسبت به سياستهاي غرب نيز انتقاد دارند و
ممکن است از بخشي از سياستهاي نيران نيز
دفاعکنند.درچنينوضعي،ممکناستبخشي
از نيرانيان به چنين منتقدان خارجنشــيني
خردههايي از اين دست بگيرند« :خيلي عاشق
نيران هســتي بيا مثل ما تو نيران زندگي کن،
بعد ببينم از اين حرفهــا ميزني» ،يا« :طرف
نشسته در پاريس و لندن و واشنگتن ،اون وقت
از غرب انتقاد ميکنه ،راست ميگي بيا نيران
ببينم دو روز ميتونــي تحمل کني» .بگذاريد
اين نوع خردهگيــري را انتقاد «بيا داخل حرف
بزن» بناميم .من اين بار ميخواهم در رگ اين
نوع انتقاد خيمه بزنم و استدالل کنم که مکان
گويندهباصدقوکذبسخنشارتباطيندارد.
جام خوبه ،حرفم رو بشنو!
نکته اول آنکه کامال احتمال دارد بتوان داليل
قانعکنندهاي براي غربنشيني و نيرانگريزي
منتقداني يافت که از غــرب انتقاد ميکنند و
از بخشي از سياســتهاي نيران دفاع .باالتر
گفتيم که نيران کشوري نيمهبسته است .از اين
رو گرچه اين منتقدان ممکن است از بخشي از
سياستهاي اين کشور دفاع کنند اما به بخش
مهم ديگري انتقاد دارند ،و اين کشور به حکم
نيمهبستهبودنش ممکن است اين نوع انتقادها
را برنتابد و منتقدان را به دردسر بيندازد و جلوي
آزادي بيان آنها را بگيــرد .از اين رو منتقدان
ترجيح ميدهند جايي زندگي کنند که صداي
انتقادشــان خاموش نشــود .ممکن است به
چنين منتقداني خرده گرفت که به قدر کافي
شجاع نيستند ،زيرا اگر شجاع بودند در داخل
ميماندند و هزينــه ميدادند و به هيچ قيمتي
ساکتنميشدند.
بياييد فرض بگيريم که تبعيد از وطن خودش
نوعي هزينه عاطفي کالن نيست که منتقدان
خارجنشين ميپردازند؛ در نتيجه ممکن است
اين را پذيرفت که اين عده از منتقدان شــجاع
نيستند(يابهقدرکافيشجاعنيستند)تابمانند
و هزينه بپردازند ،اما اين ربطي به صدق و کذب
نقد و دفاعشان ندارد .به تعبير ديگر حتي اگر

هيچ دليل قانعکنندهاي براي خارجنشــيني
اين دســته از منتقدان وجود نداشته باشد،
باز هم اين امر ســخن اين منتقــدان را کاذب
نميسازد ،درست همانطور که صِ رف ماندن در
داخل و هزينهدادن ،سخن اين دسته شجاع از
منتقدان داخلنشين را ،به خودي خود ،صادق
نميسازد.همچنانممکناستکهنقدمنتقدان
خارجنشــين به غرب و دفاع آنها از بخشي از
سياستهاي نيران قابل دفاع باشد ،گرچه خود
اين منتقدان آنقدر شجاع نبود ه باشند که اين
نقدها را در داخل بيان کنند و احيانا هزينه آن
را هم بپردازند .بر اين اساس ،انتقاد «بيا داخل
حرف بزن» انتقاد واردي نيســت زيرا مکان
صاحب سخن را به شــکلي ناموجه به صدق و
کذب خود ســخن پيوند ميزند؛ اين در حالي
است که پيوندي ميان مکان گوينده با صدق و
کذبگفتهاشبرقرارنيست.
من منتقد گردانم ،صدق سخنم گم شد؟
براي آنکه بيربطي مــکان گوينده با صدق و
کذب سخنش بهتر معلوم شود ،فردي را در نظر
بگيريد که شش ماه از سال را در نيران زندگي
ميکند و شش ماه از ســال را در ايروان زندگي
ميکند .اين فرد نيز جزو کســاني است که از
بخشي از سياســتهاي نيران دفاع ميکند و
نسبت به سياستهاي غرب انتقاد دارد .پرسش
اکنون اينجا اســت که آيا انتقــاد «بيا داخل
حرف بزن» روي چنين منتقد گرداني هم پياده
ميشــود؟ در صورتي که صدق و کذب سخن
با مکان ســخنور ارتباط داشته باشد ،بايد اين
ارتباط در اينجا نيز برقرار باشد .در اين صورت
اين امر چگونه پياده ميشــود؟ آيا بايد گفت
که چون اين فرد به طور مســاوي در دو مکان
زندگي ميکند ،پس سخنش نه صادق است و
نه کاذب؟ اما به نظر ميرسد که انتقادهاي او يا
صادق باشد يا کاذب .از اين گذشته ،اگر اين فرد
تصميم گرفت که از حاال شش ماه و نيم در نيران
باشد و پنج ماه و نيم در ايروان ،آنگاه سخنش
صادق خواهــد بود و اگر به عکس ،ســخنش
کاذب؟ اين مثال فرضي بهخوبي نشان ميدهد
که پيوندزدن صدق و کذب يک سخن با مکان
صاحب سخن چه پيامدهاي مضحکي دارد و در
نتيجه اين پيوند از بن و بنياد خطا است و باید آن
راکنارنهاد.

یاسر میردامادی،نویسنده ستون
«رگ حرف» روشن  ،پژوهشگر
فلسفه ،دین و زبان است

صداي دولت در جهان نيرومندتر شــود .از
منظر ميانهروانه ،يکيدانســتن چالشهاي
نظامي و امنيت ملي را بايد کنار گذاشت .بايد
مسائل را تا جاي ممکن ،از امنيتي به سياسي
تبديل کرد و بههيچوجه مسائل اجتماعي را
سياسي و سياسي را امنيتي نکرد تا مسائل
امنيت ملي ،کمتر شــوند .با امنيتيديدن و
امنيتيسازي هر مسألهاي ،بحث امنيت ملي
پيچيدهتر ميشــود و بر دامنه منازعههاي
حلنشده افزوده ميشود و مشروعيت کاهش
مييابد .در پرونده هستهاي نيز با جداسازي
مسائل امنيت ملي (خط قرمزها) و چانهزني
بر مسائل سياسي ،گره از کار پرونده گشوده
شد .اما دستراســتيهاي افراطي نياز دارند
مسائل هرچه بيشتر امنيتي شود .رسانههاي
راســت هنوز با چرخش سياســت نظام و
خواست مردم کنار نيامدهاند .دولت پيشين،
همه چيز را امنيتي کــرد و نتيجه را ديديم.
اينک ،زمان برخاســتن از آن کابوس رسيده
است.

مردي بيا داخل حرف بزن!

