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    ::::يييينترنتنترنتنترنتنترنتيييي انتشار ا انتشار ا انتشار ا انتشار ايييي برا برا برا براييييح ضرورح ضرورح ضرورح ضرورييييک توضک توضک توضک توضيييي
 ينچهارم ي به صورت کامل تا برگزاريستيباين کتاب ميا

سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران  يِيگردهما
. شديآماده انتشار م) ۲۰۱۱ يوتبوري، نهم تا يازده سپتامبر(

ل انتشار گر، مجاي ديل کمبود وقت و تراکم کارهايمتاسفانه به دل
 يري جلوگي از رفقا، برايشنهاد برخيبنا به پ. افتيکامل را تاکنون ن

و نيز دامن زدن به تبادل نظرها شتر در انتشار بحثها، ير بياز تاخ
آماده  هاياي، به انتشار بخشي از فصلدرباره سازماندهي شبکه

و اي سازماندهي شبکه«هاي کتاب  با تاکيد برکاستي.کنماقدام مي
اين اقدام کمکي که برآن واقف هستم، اميدوارم که » انه آلترناتيورس

 .براي روشنتر شدن معضل سازماندهي در شرايط امروز شود
 :براي تماس و ارسال نظر از آدرس اي ميل زير استفاده کنيد

com.gmail@shabraft  
 همايون ايواني

   ۲۰۱۱هشتم نوامبر 
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  ي ارتباطيرساختهاي و زيسازمانده: هفتفصل 

 و به ي دسترسچگونگي با ي سازماندهيها روشيونديپروشن ساختن هم
ن يها، هدف ا آشناتر، رسانهيا به عبارتي، ي ارتباطيهارساختي زيريکارگ

ک يات يکل: ه مشترک چپينشر «.ک.ن( نيشي پيها در نوشته.فصل است
، ٥١)٢٠٠٢ مارس ٢٨، »ويناتسانه آلترر« زي، و ن١٩٩٨خ انتشار يتار» طرح

ش فرض قرارداده شده بود، ي نگارنده پين دو مقوله برايوند ايروشن بودن پ
 يرهاي و تعبي از بدفهميري جلوگيات پس از آن نشان داد که برايکن تجربيل

 . ش بردي پديگر ي بحث را از سطحيستيگانه، باچند
 جنبش چپ و يد سازماندهيش شرط تجديوند و پي، پپيشين يهاجستاردر 

ها مورد  با رسانهي کاريها روشي و نوسازيري با نوع به کارگيستيکمون
 يشه چپ، براي انديينوزا و ي مبارزه نظريسازمانده.  استتاکيد قرار گرفته

ست بدون ين چپ و کمونيان فعالي مشترک در ميو آگاه به فرهنگ يابيدست
راهبري  .ستيسر نين، مي نوي و ارتباطيا به امکانات رسانهيدسترس

ها و به روزرساني آن در جهان پرتحول ترين دادهاطالعات، تمرکز ضروري
تواند گرا نميهايي است که يک جنبش پيشرو و آيندهکنوني، يکي از چالش

-گيري دقيق و مبتني بر واقعيات و فاکتتصميم. فاوت بگذردتيباز کنار آن 

ها، اطالعات و دانش هاي مشخص، بدون يافتن راه حلي براي راهبري داده
هاي ضروري آن، اي، بدون حضور زيرساختو چنين راهبري. ميسر نيست

 . ها تنها در دنياي خيال ميسر استيعني ارتباطات و رسانه
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 ي برايافتن راه حليع، بدون ي وسين اجتماعياطب ارتباط با مخيبرقرار
 است که فقط ييرد، آرزوين ارتباطات شکل گي که براساس آن ايرساختيز

 .  زنديدر خالء دست و پا م

 
 هاي ارتباطي همپيوندي نظريه، سازماندهي و زيرساخت٩ نگاره

.  چند مفهوم توافق داشته باشيم بحث، بايستي درباره تعريفپيش از شروِع
 هر، ٥٢چيست؟ به تعبير مک لوهاني) ، وسيله، رسانا، واسطهMedia(رسانه 

 كتاب،روزنامه، تواند مي وسيله اين .است ، رسانهآدمي امتداد و گسترش نوع
 .باشد تن لباس يا و تلويزيون ،دوچرخه ، و گفتارزبانپيچ گوشتي،  اتومبيل،

 نزديکي روشني با تعريف مارکس از وسيله کار ،چنين تعريفي از رسانه
)Arbeitsmittel( و وسايل توليد )Produktionsmittel(نشان مي را -

وسيله کار عبارت از چيز يا «: نويسدمارکس در جلد يک کاپيتال مي. دهد
دهد و از ٌ اشيائي است که کارگر بين خود و محمول کارش قرار ميمجموعه
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وي . کنددهنده عمل خود بر شئي مورد کار استفاده ميآن به مثابه سرايت
-خواص مکانيکي، فيزيکي و شيميائي برخي از اشياء را مورد استفاده قرار مي

. ها را به مثابه قوه بر روي يکديگر تاثير دهددهد تا طبق هدف خويش آن
آورد، مانند صرفنظر از وسايل معيشتي که انسان به طور آماده به چنگ مي

چيند و در واقع تنها از اعضاي بدن خود به مثابه وسيله کار هايي که ميوهمي
آورد کند، آن چيزي که کارگر مستقيما تحت استيالي خود در مي ميدهاستفا

بدين طريق انسان اشياء طبيعي را تبديل به . کار نيست بلکه وسايل کار است
اعضاي بدن خويش، ها به کند و با ضميمه کردن آنعامل فعاليت خود مي

-رغم آن چه در تورات آمده است، سيماي طبيعي خويش را بسط ميعلي

 ٥٣».دهد
 مارکس وسايل توليد را ترکيبي از وسايل کار و ،تراي وسيعجموعهدر م

کليه «. کندتعريف مي) Arbeitsgegenstände(کار ) يا موضوع(محمول 
کند، محموالت مين قطع ها را با زمياشيائي که کار فقط بستگي مستقيم آن

 ،يماه نمونه  براي٥٤».کاري هستند که طبيعت به انسان عنايت کرده است
اگر ...«:  تعريف کرده استاين گونه  که مارکسخام مواد اي و سنگ، خاک،

قبالً کاري در محمول يا مورد کار نفوذ کرده باشد، مثالً مانند سنگ معدني 
هر ماده . ناميم ما آن را ماده خام ميکه به وسيله شستشو آماده شده باشد،

محمول کار . خامي محمول کار هست ولي هر محمول کار ماده خام نيست
شود که به وسيله کار تغييراتي در آن به وجود آمده هنگامي ماده خام مي

 ٥٥».است
کاستي بحث مک لوهان اين است که بخش ديگر تعاريف مارکس را ناروشن 

توضيح » وسيله توليد«مارکس، اگر رسانه،   بحث ساختاربا. گذاردباقي مي
کار رسانه چيست؟ ) يا موضوع(داده شود، پرسش بعدي اين است که محمول 

است که تفاوت و پيچيدگي تجزيه و تحليل و فهم جايگاه اشکال اي اين نکته
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در اينجا، محمول . کنداي را با توليد کالسيک صنعتي برجسته ميتوليد رسانه
يد، چيزي نيست جز انديشه و احساس بشري که در واژگان تخصصي تول

-کننده ياد ميها از آن به عنوان مخاطب يا دريافتعلوم ارتباطات و رسانه

 . شود
اي، توليد رسانه) مکانيسم(به بيان بسيار ساده شده و شماتيک، در سازوکار 

ي انديشه و و محمول کار يعن» رسانه«وسايل توليد شامل وسايل کار يعني 
-براي مخاطب يا دريافت» توليد پيام«شود که به هدف احساس مخاطب مي

دهدهاي خود را سازمان مي پيام، فعاليتکننده. 
يا رساننده پيام » گرمحاوره «ه عبارت ديگر،، باي رسانهنيروي کار

(Communicator)کننده دريافتبه توليد شده را » پيام «،، با ابزار کارش
 در ، در اين ميان»مالک رسانه«مشکل در اينجاست که نقش . رسانديپيام م

 .شود، پنهان ميهاي روشنفکري در باب آزادي فکر و انديشهقالب بحث
 روش )گوناگوني (ماهيت و جوهره رسانه و تک خطي نبودنعالوه بر اين، 

رباره سازي داي مدرن، راه را براي افسانههاي رسانهدر مکانيسم» پيام«توليد 
دامن . کندباز مي ...ساز مستقل وهنرمند، خبرنگار و فيلمژورناليسم آزاد، 

 . هاي حاکم استهاي بازاريابي رسانهزدن به چنين توهمي، بخشي از روش
روش درک بورژوايي از نقش رسانه و آزادي مطبوعات براي مارکس از 

او . ، شناخته شده بودنگاري منتقد و انقالبيهاي جواني، به عنوان روزنامهسال
 :نويسدمي»  پيرامون آزادي مطبوعاتناظرهم«در 

نخستين چيزي که ما را تحت تاثير قرار داد مشاهده اين واقعيت بود که «
با اين . گرفتآزادي مطبوعات زير عنوان آزادي ِحرف و مشاغل قرار مي

براند مريم را رام. توانستيم نظر رئيس انجمن را بالدرنگ رد کنيموجود ما نمي
چرا رئيس انجمن نتواند آزادي : به صورت زن روستايي هلندي تصوير کرد

 ٥٦»را به شکلي که با آن آشناتر است به تصوير کشد؟
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تمام «در فرهنگ و ايدئولوژي حاکم، رسانه، ادبيات، مـطـبـوعات و 
با همان مالک و ... نگار ونظير گوينده، نويسنده، روزنامه» ملزوماتش

شوند که در مورد ساير کاالهاي مورد مبادله در جهان هايي سنجيده ميمعيار
 :نويسددر نقد چنين ديدگاهي است که مارکس مي. داريسرمايه

فهميم که آن را ميکه از آزادي شخصي دفاع کنيم، قطع نظر از اينبراي آن«
-ييا نه، ضروري است که پيش از پرداختن به پيوندها و روابط بيروني، ويژگ

ببينيم آيا مطبوعات هنگامي که خود را به سطح . هاي اصلي آن را دريابيم
صادقند، آيا ] سرشت خود[دهند، با خودتجارت و کسب و کار تنزل مي

کنند، آزادند؟ نويسنده طبيعتاً بايد برطبق اصالت ماهيت خود رفتار مي
شرايطي درآمدي داشته باشد تا بتواند زندگي کند و بنويسد، ولي تحت هيچ 

 ...او نبايد به خاطر آن که درآمدي داشته باشد و زندگي کند، بنويسد
 ٥٧ »...آزادي مطبوعات قبل از هرچيز عبارت از اين است که کاسبي نباشدآزادي مطبوعات قبل از هرچيز عبارت از اين است که کاسبي نباشدآزادي مطبوعات قبل از هرچيز عبارت از اين است که کاسبي نباشدآزادي مطبوعات قبل از هرچيز عبارت از اين است که کاسبي نباشد............

ها، از جمله مطبوعات، امروزه کسبي رايج است و کسبه آن نيز، و رسانه
فراموش نکنيم، . دباشنمي... هاي آشناي راديو، تلويزيون، مطبوعات وچهره

-يا دريافت(داري با تعداد مخاطبين در بازار سرمايه» پيام«که ارزش مبادله 

هاي اين امر در اعالم تعداد بينندگان شبکه. شودپيام سنجيده مي آن) کننده
ها برروي آگهي تبليغاتي »کليک«ها، يا تعداد تلويزيوني، خوانندگان روزنامه

ک، امري بديهي و روزمره است و نگارنده در گوگل يا روي صفحه فيس بو
 تا خواننده شکاک را در اين زمينه نياز نداردبه تالش زيادي اين سطور 
 ودربراي و کافيست به معيارهاي ارزش گذاري روي فيس بوک. مجاب کند

شد، نگاه کنيد تا ببينيد، هايي که اين فصل حاضر ميدر بورس جهاني در ماه
کنيد برروي چه فکر ميتر از آنتر و صريح وقيحاي،بازار مکاره رسانه

 .دکن قيمت گذاري و معامله مي، خوديندستکاري انديشه و احساس مخاطب
شود، بلکه تماميت فقط به عرصه تبليغات محدود نمي» خريد و فروش«اين 
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کند که در چارچوب مناسبات توليدي و اي را آشکار ميمکانيسم رسانه
 ايدئولوژيک طبقات حاکم  سيطرهابزارهاي  از مهمياجتماعي کنوني، بخش

 ، روزانه و مداوماي حاکمهاي رسانههايي از سوي بنگاهچنين پيام. هستند
 . شوندتوليد و بازتوليد مي

يالت آلترناتيو، يا سازماندهي سخن توان از تشکبا توجه به اين مقدمات، نمي
اي هاي تحميق تودهکم و روشهاي حاهاي مقابله با رسانهآنکه راهگفت، بي

 . ها را ارائه ندادآن
 
  نظريه، سازماندهي و نقش ارتباطات ١-٧

 مبارزه طبقاتي را در چرخه هاي ارتباطي همپيوندي نظريه، سازماندهي و زيرساخت٩ نگاره
-نيز زيرساختسياسي، نظريه سازماندهي و -اي محتواي نظريسه عنصر پايه

-سياسي و تئوري سازماندهي را متحقق مي-ايي که چنين محتواي نظريه

سازي ، گردش اطالعات و آگاهکنش به موقع. گذاردکنند، به نمايش مي
چه «پرسش درباره اين که . کشاندها ميمخاطبين، جنگ را به پهنه رسانه

شود به پرسش ديگري وصل مي» اي قدرت را در دست دارد؟کسي يا طبقه
يا اين که » ها و ارتباطات را در دست دارد؟اي رسانهه کسي يا طبقهچ«که 

 در ها را اين رسانه ازچه کساني ابزارها، اطالعات و دانش ضروري استفاده
 د؟ن داراختيار

 و )فصل دوم (اي محتواي نظري سياسيدو عنصر پايههاي پيشين، در فصل
-اي و اوليهورت پايه به ص)هاي سوم تا ششمفصل (نيز تئوري سازماندهي

 آتي، به هاِيفصلزير در .اندترسيم شده) سطح تجريدي جستار (اشان
ها پرداخته گسترش اين مفاهيم در حوزه مورد بحث کنوني، يعني رسانه

اي از اين خواهم تاکيد کنم که در اين فصل، خواننده با چکيدهمي. خواهد شد
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ها مديون پژوهشگراني  بحثمباحث، روبرو خواهد شد و ژرفا بخشي به اين
 . اند، به پژوهش پرداختههاي اخير در اين زمينهبوده و خواهد بود که در دهه

  
 مبارزه طبقاتي و انسان به عنوان اَبررسانه ۷-۱-۱

 هستند که در جامعه منقسم به  فوقترين عنصر چرخهکليدي ها،انسان
به بيان . نندکطبقات، نقش خود را با حضور در مبارزه طبقاتي بيان مي

 ،تاريخ همه جوامع تا اين زمان«: مارکس و انگلس درباره جوامع طبقاتي
اي در چرخه). مانيفست حزب کمونيست( »تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است

د، نقش دارو نقش آن در سازماندهي مورد بررسي قرار » هاقدرت رسانه«که 
کاربرد واژگان . دداريد قرار مورد تاک» اَبررسانه«ها، با واژگان کليدي انسان

نيروي نيروي نيروي نيروي ها نقش خود را به عنوان از آن رو ضروري است که انسان» اَبررسانه«
در دوره ) انگلس( تاريخي و اجتماعي معين  در چارچوبتعيين کننده تاريختعيين کننده تاريختعيين کننده تاريختعيين کننده تاريخ

 .  و مقهور شرايط حاکم نشونددرک کنندها هجوم ارتباطات و رسانه
کند که جايگاه انسان را در فرايند پيچيده  ميکمک» اَبررسانه«پيشنهاد واژگان 

-اي است که خود پايه رسانه،»اَبررسانه«. نظام ارتباطي جديد بهتر درک کنيم

، )سمانتيک (- کالم و مفاهيم -زبان ترين شکل ارتباطات را از طريق اي
فزون برآن، قادر به کارانداختن ساير . آفريندمي )سميوتيک(ها رفتار، نشانه

انسان، به عنوان . آنان است) کردنفلج(هاي رايج و يا از کارانداختن انهرس
 نقش چهارکه هر) الاقل تا زمان حاضر(اي است ابر رسانه، تنها رسانه

، حامل  پيام )يا اطالعات(» پيام « ،) اطالعات توليدکنندهيا (» پيامفرينندهآ«
 . بخشديش وحدت ميکننده پيام را در خوو دريافت) Mediatorميانجي يا (

 تلويزيون، نقش حامل و  وهاي چاپي، راديونظير رسانههاي رايج رسانه
ترين در ساده. ميانجي فني بين آفريننده پيام و دريافت کننده پيام را دارند
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که ) ميانجي فني(اي مدل متعارف ارتباطي، آفريننده پيام با اتکا به ابزاررسانه
. کنده مخاطبين يا دريافت کنندگان پيام منتقل مي را بشدر اختيار دارد، پيام

بخشي از آن که گيرد هم زمان در ذهن خواننده شکل ميهايي  پرسشاما
هاي اصلي را در چه کساني مالکيت رسانه«ها باشند که شايد اين پرسش

 »!خواهند به ما منتقل کنند؟ و چرا؟ ميهاآنچه پيامي را » «اختيار دارند؟
آخر قرن بيستم و اويل قرن بيست و يکم، با گشوده شدن سپهر هاي در دهه

شود، مدل شناخته مي» اينترنت«رقومي و آنچه در يک عبارت کلي به عنوان 
هاي ارتباطي در اينک بسياري از روش. زد برهم  پيشين رامتعارف ارتباطي

ديداري، گفتاري و  ارتباطات همزمان ندهاي نوين اينترنتي، قادررسانه
   يا با يک تاخير زماني)Facebook, Skype, Paltalk, Chat (شتارينو

(Twitter) و يا ناهمزمان)Email (را سازماندهي کنند . 

اين قدمي . کننده پيام استاين امر، گامي در جهت ادغام آفريننده و دريافت
، همچون مدل ارتباطي پيشين، نقش )کننده پيامدريافت(به جلوست، مخاطب 

اما . تبديل شود) کننده پياميا توليد(تواند به خطاب کننده ارد و ميمنفعل ند
ماند، پيام و محتواي آن است که در چنين اين ميان ناروشن ميي که در قشن

يکي از فرضيات نگارنده اين سطور، . شوداي رد و بدل ميچارچوب رسانه
ي از اين است که محتواي حاکم بر ارتباطات اينترنتي کنوني نيز تابع

) »ضداطالعات«به طور مشخص (» پيام«ايدئولوژي حاکم و بازتوليد انبوه 
 طبقات اهدافاست که رودخانه  )Mainstream(هاي حاکم توسط رسانه
آيا . کنندهاي اجتماعي سرازير ميرسانه» ترهاي کوچکچشمه«حاکم را در 

 د؟ کرابله مقتوان نمياين موضوع تک خطي است و با هيچ آلترناتيوي با آن 
ها و ايدئولوژي حاکم در دوره گرا با رسانهمبارزه پيشرو و آيندهبايد گفت، 

در اين فصل به . کندکرده و ميهايي خود را بازتوليد کنوني با فراز و نشيب
 که با توجه به وضع کنوني، چگونه سازماندهي نوين، پردزيماين موضوع مي
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 که چنين تبادل نظري را با اين تاکيد. هاي نوين را بايستي به کارگيردرسانه
ايدئولوژي حاکم . پي بگيريماي کنوني بدون توهم نسبت به دنياي رسانه

کند، که هر تحميل کرده و مي» طبيعي«چنان خود را به عنوان هنجار فکري 
-پذيرفتهکم و بيش خودمان » شخصيت طبيعي« از ما، به عنوان بخشي از يک

مان ن از دست دادن بخشي از هستي اجتماعيايم و گسست از آن، همچو
 ! يابدبازتاب مي
-دروني«، هنجارهاي حاکم است که از طريق رسانه در انسان اما در واقع

داري کنوني، به نيازهاي  جامعه سرمايهساختگينيازهاي . شودمي» سازي
 ٌ کاالهاي قابل لمس در محدود به حوزهتنهانيازها، . شودفردي ما، تعبير مي

هاي هاي رنگارنگ، خرافهنياز به فرهنگ، موسيقي، ايده. شوندبازار نمي
به . به حساب آورد» نيازها«توان در رده اين گون و امثالهم را ميهنري گونه

ها و هنر، به بخشي از توليد کااليي اين معنا که فرهنگ، موسيقي، ايده
 . اندداري تبديل شدهسرمايه

هاي ايدئولوژي حاکم به کم قادر به القاي ارزشهاي حاهر قدر که رسانه
 و داري معاصر، نياز به خونريزي سرمايهمخاطب باشند، به همان ميزان

به بيان زيباي شاملو در . کند کمتر احساس ميسرکوب طبقاتي مستقيم را
ديدگان را هايش ستمايدئولوژي حاکم از طريق رسانه »چيست؟ سر بر غوغا«

 » !دهيد در تن خويش كيفر به عارفانه...« که دهدخطاب قرار مي
 
 کارخانه فرهنگ سازي: رسانه ۷-۱-۲

آنان که صاحبان . اي از سلسله مراتب قدرتند، حلقهقديم و جديدهاي رسانه
اند و اند، آنان که کاربران يا مخاطبان رسانهاند، آنان که کارکنان رسانهرسانه

در چنين سلسله مراتبي، . دارنداند و به رسانه دسترسي نآنان که در حاشيه
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هاي خرده بورژوا مآبانه نيست که از طريق تالش و جايي براي خيال پردازي
شورش استعداد فردي در مقابل چنين سيستم جاافتاده، قدرتمند و کارآيي 

هايي، بخشي از پروپاگاند سيستم شورشچنين » موفقيت«هاي داستان. کرد
عصيانگران را در توهم خود باقي نگه خياالن و حاکم است که جمع خوش

 . دارد
 سلسله مراتب قدرت در گسستها با سلسله مراتب قدرت رسانهشکست 

 اثر  ميزانکل اجتماع گره خورده است و به تناسب رشد مبارزه طبقاتي،
هاي هاي آلترناتيو، فراز و نشيبهاي حاکم در قياس با رسانهگذاري رسانه

 بدان معنا نيست که ارتباط مابين مبارزه طبقاتي در اين سخن. يابدخود را مي
تلفيقي هاي به عنوان يکي از عرصه(عرصه عمومي و نقش رسانه آلترناتيو 

بلکه . علت و معلولي و يا تک خطي است) نظري، سياسي و اقتصاديمبارزه 
از جمله  (مبارزه طبقاتي و اجتماعيهاي هپهنقدرت يا ضعف در هر يک از 

بخشد و يا از ها را قدرت ميکارآيي و ميدان عمل ساير پهنه، )اينبرد رسانه
 . کاهدتوان آن مي

به فقط سازي و سرکوب مبارزه طبقاتي را نبايستي خنثيٌ کارکرد پيچيده
 ينآخر ي،کيزيف سرکوب واقع در. شکل سرکوب شديد فيزيکي کاهش داد

از  روزمره، ياتطبق مبارزه در حاکم، طبقات و است انيعر سرکوب از شکل
 بسي فراتر از سرکوب مستقيم،. کننديم استفاده ابزار نيآخر عنوان بهآن 

زبان و فرهنگ  ،ها براي سرکوب طبقاتييکي از کارآمدترين ابزار مسخ توده
به سوي مخاطبين به صورت مداوم  هاي حاکماست که از طريق رسانه

 نندگانيب و ندگانخوان ميعظ ليخ و نيمخاطب اذهان مسخ. شودميشليک 
 يخلل چيه و رديپذيم صورت يدائم و وستهيپ صورت به ،ييهارسانه نيچن
ها، داري، توليد فرهنگ را همچون ساير حوزهسرمايه. شود جاديا آن در دينبا
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به توليد انبوه کااليي تبديل کرده است و کارخانه توليد فرهنگ سلطه، 
 .  هستندهمگانيهاي رسانه

به يکي از ضمايم اين کتاب  را »سازي سرمايهارخانه فرهنگک«بحث درباره 
کنيم که ونه کوتاه بسنده ميکنيم و براي ادامه بحث فقط به چند نمواگذار مي
هاي ها و يا دههها و واژگان شناسي دوره ارزش، مفاهيم دگرگونيچگونگي
رن نوزدهم در اواخر ق» پروپاگاند«واژگان : براي نمونه. توان ديدميرا مختلف 

و تا قبل از روي کار آمدن فاشيسم در آلمان، معناي تبليغ و کار توضيحي و 
هاي مردم، کارگران و زحمتکشان را ترويجي نيروهاي پيشرو در درون توده

-نازي» پروپاگاند«و به ويژه وزير سوسياليست آلمان، -حزب ناسيونال. داشت

از . رتجاعي و خوفناک بخشيدمفهومي ابه اين واژه در عمل  ها، يوزف گوبلز،
هاي روشبه معناي » پروپاگاند«دوره سيطره فاشيسم در آلمان واژگان 
. شود در ابعاد وسيع فهميده ميهاتبليغاتي براي شستشوي مغزي و مسخ توده

اي است که گراي شيفتهاگر پيش از دوره فاشيسم، پروپاگانديست يک انسان
کوشد، ها و کارگران و زحمتکشان ميدهبراي رساندن آگاهي و حقيقت به تو

اي  که با استفاده از ابزارهاي رسانهاستي، فردي  به معندر دوره فاشيسم،
. ها مشغول استانسان» جراحي روح«مختلف و کاربرد روانشناسي مرتجع، به 
» متخصص رسانه«گر نيست، بلکه يک جراح روح، در اين زمينه تنها شکنجه

ها را به کژراهه  است، که آگاهي تودهتيفهوم فاشيسو پروپاگانديست به م
 . کندها فرو ميبه مغز توده» حقيقت«کشاند و دروغ را به عنوان مي

دهه هشتاد (اواخر دهه پنجاه و اوايل شصت » جراح روح«نمونه ايراني 
 که در همان دوره با امکانات رژيم جمهوري اسالمي، تمرين  است)ميالدي

هاي کنوني، محسن طلب سالاصالح» سازفيلم «.کردسازي نيز ميفيلم
گر و عنصر هاي ساده و تک خطِي دگرديسي يک شکنجهمخملباف، از نمونه

است که اينک نياز به موتور » ايرسانه«سرکوبگر سيستم به يک سرکوبگر 
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 تکنيک  ونياز به سرمايه. اي، کلت و يا شالق و اتاق بازجويي ندارددنده
) هايشاندروغ: بهتر بگويم(هايش رد تا من و شما را با دروغسازي دافيلم

در ذهن ما » حقيقت غيرقابل انکار« روح کند و دروغ را به عنوان جراحي
 !فروبنشاند

       
 کليات: محتواي نظري و سياسي ۷-۱-۳

داري به نظريه پيشرو و  تهاجم ايدئولوژيک سرمايهخشي از دگرديسي وب
 مفهوم ايدئولوژي و يکسان خواندن آن با سازيگرا، در دگرگونآينده

ها با عنوان پايان تاريخ و پايان بمباران توده. انديشي مذهبي استخشک
، خلع سالح انديشه است در مقابل تهاجم ايدئولوژيک »هاايدئولوژي«دوران 
 ! داري، فاشيسم و ارتجاع جهانيسرمايه

ن وجود ندارد، در فرهنگ ايدئولوژي، واژگاني که تعريف مورد توافقي براي آ
تبديل شده » ايدئولوژي غيرايدئولوژيک« بخش الينفک  بهحاکم نئوليبرال،

 اعالمبشري » عقل سليم«و مطابق با » امري بديهي«است که خود را به عنوان 
داري، خود به اين مفهوم، ايدئولوژي نئوليبرال، و به طور اعم سرمايه. نمايدمي

گونه محاجه کند، و هرکر بشري اعالم مي و تفرا شکل طبيعي زندگي
حمله «نظري، اقتصادي و سياسي را با خود، به عنوان ) دادخواهي(

 . کندخلع سالح و ايزوله مي» ايدئولوژيک
ترين آثار دوره جواني خود، ايدئولوژي مارکس و انگلس در يکي از مهم

سنگ پايه » ينآگاهي دروغ« عنوان هداري بآلماني، با نقد ايدئولوژي سرمايه
امري که بنا به دريافت من، يک . نهندنگرش سوسياليسم علمي را بنا مي

به همان گونه که .  است، که خود از جنس ايدئولوژي است»ضدايدئولوژي«



 

 ١٢٩   آلترناتيو رسانه و ياشبکه يسازمانده

شوند و به و ماده در يک تضادآنتاگونيستي با يکديگر فهميده مي» ضدماده«
 : نويسندمارکس و انگلس مي. »تواَم انكار من، نيستم تو عدوي «تعبير شاملو 

انديشانه کنيم، دلبخواهي و خشکها آغاز ميهايي که ما با آنپيش فرض«
را ها آنتواند مياي هستند که انسان هاي واقعيفرضپيش] بلکه[ ،نيستند

 واقعي هستند، هايتها فرديآن.  کندتجريد]  خويشتصور[فقط در انگارش
 ٢هايشانيافته پيش] طريقاز[ چه، شانزندگيمادِي شان و شرايط فعاليتکه 
-اين پيشدر نتيجه،  .اندآمده به وجود ،هاي خودشاناز طريق فعاليتچه و 

   ٥٨». هستندقابل مشاهده ، تجربي هاي ناِبروشطريق ها از فرض
شناسي مشخصي را مارکس و انگلس در مقابله با ايدئولوژي حاکم، روش

و ...)  و، فيزيکرياضي(ژوهشگران علوم دقيقه کنند که براي پپيشنهاد مي
هاي علوم تجربي را براي بررسي فلسفه،  روشهاآن آشناست و تجربي

اي شناسيچنين روش. کنندهاي اجتماعي پيشنهاد ميتاريخ، اقتصاد و نظريه
گيرند که به روشني بايستي هاي بسياري ميدر حوزه علوم انساني پيچيدگي

ها خودداري هاي علوم تجربي در اين حوزهروشاز کاربست تک خطي 
-مهم اما اين است که در حوزه علوم انساني، با چنين نگرشي هيچ پديده. کرد

اي از گزند نقد و نفي انقالبي در امان نيست و پرده تقدس ايدئولوژي حاکم 
 . شوداز طريق نقد سوسياليستي و کمونيستي به کنار زده مي

 که در باال اشاره شد، نظريه سوسياليسم علمي با از سوي ديگر، همان طور
، به يک نظريه جامع و منسجم »آگاهي کاذب«نفي ايدئولوژي حاکم به عنوان 

شود که تعريف ديگري از هاي نظري موجود تبديل ميدر مقابل سيستم
در اين معنا، . دهدرا پيش روي ما قرار مي) »ضدايدئولوژي«يا (» ايدئولوژي«

                                                 
 بياني به است؛ بوده حاضر پيش از مادي زندگي بيروني شرايط عنوان به که شرايطي: هايافتهپيش  ٢

 مادي -تاريخي دادهپيش چارچوب ديگر
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از فلسفه سيستم منسجم و جامعي به معناي وسياليسم علمي سايدئولوژي 
، اقتصاد و جامعه شناسي ) فلسفه عملي يا اخالقشناسي، منطق، تاريخ،روش(

داري شود که در نقد و نفي جوامع طبقاتي و به ويژه جامعه سرمايهفهميده مي
 . کوشدو شکل دادن به مدل اجتماعي جايگزين مي

نظريه : شويمروبرو مي) ناسازنما/تناقض نما(رادکس ما در اين جا با يک پا
، »آگاهي کاذب«حاکم تحت عنوان » ايدئولوژي«مارکس و انگلس، با رد 

در اينجا با . کنندسوسياليسم علمي تثبيت مي» ايدئولوژي«نظريه را در جايگاه 
اي روبرو هستيم که دو سرشت متفاوت از انديشه را تحت عنوان ٣ناميهم

 .    آميزددر هم مي» ژيايدئولو«
سوسياليسم علمي، ] ضدايدئولوژي[ايدئولوژي حاکم و نيز ايدئولوژي 

همزادان ناهمسازي هستند که با نفي و سپري شدن شرايط مادي خويش 
ها يعني جامعه طبقاتي جاي خود را به انسان خودآگاه و رها از ايدئولوژي

 را براي تفسيرهاي مختلف از اين پارادکس نظريه سوسياليستي، راه. سپاردمي
نکته مهم در . درک مارکس و انگلس درباره ايدئولوژي بازگذاشته است

 ايدئولوژي يا رهايي از پيرامونهاي مختلف نوشته فعلي، بازکردن بحث
ضرورت عملي است که در جوامع  اين ايدئولوژي نيست، بلکه تاکيد بر

نياز  سيستم موجودبله با طبقاتي به يک ساز و کار منسجم فکري براي مقا
 . ..خواه آن را تئوري انقالبي بناميم، خواه ايدئولوژي سوسياليستي يا. داريم

در جوامع آتي را » هامحو و اضمحالل ايدئولوژي«بحث در باب ! نگارنده فعال
که   کنونينکته مهم اين است که جامعه! کند مييندههاي آواگذار به نسل

 بدون نظريه منسجم، جامع و  است؛جهانيداري تحت سيطره سرمايه
 . بودديکپارچه، قادر به نقد و نفي واقعي آن نخواه

                                                 
٣  Homonym :باشد متفاوت نآ يمعن يول کساني گريد کلمه با نآ تلفظ که ياکلمه. 
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 گذر به سطح خرد: محتواي نظري و سياسي ۷-۱-۴

هاي نوآم  نزديک کنيم، بحثخرد به سطح ناگر بحث را از سطح کال
چامسکي تجزيه و تحليل ماهيت . چامسکي در اين زمينه، بسيار قابل توجهند

 را از طريق بررسي ساختار رسانه و ارائه يک فرضيه، محصول آن هارسانه
ها براي سنجش درستي فرضيه ارائه و  تجزيه و تحليل محتواي پيام) پيام(

 :   گويدداند او مي امکان پذير مي راشده
-مي انسان. دارد وجود هارسانه طبيعت مورد در اطالعاتي عظيم منبع سه«

 سپس و كندمي ساختارش به نگاهي. ..كند طالعهم را آنها طريقي به خواهد
 توليد كه، عنوان اين تحت. دهدارائه مي فرضيه چند ساختار آن برمبناي

-مي بررسي را ]پيام [هارسانه محصول سپس. اندشبيه چيزي چه به ها،رسانه

 تجزيه كار تمام واقع در. كندمي تائيد را هافرضيه خوب چه که بيندمي و كند
-بي دقيق مطالعه با شما – است آخر قسمت اين در هارسانه در يلتحل و

 بديهي فرض اين آيا و چيست هارسانه توليد) ببينيد (کنيدمي كوشش طرفانه
 ٥٩».ميکند تاييد را، هارسانه ساختار و طبيعت به مربوط

که هايي رسانه: کندها را به دو گروه اصلي تقسيم مياو در اين بحث رسانه
 که آنان را يهاي ممتازاند و رسانهگيري شدههاي مخاطب جهتوده تبراي

او بر گروه . نامند مي )agenda setting (]دستورچيدمان [»دستورکارچين«
در سلسله مراتب » توليد افکار عمومي«شود که به ها متمرکز ميدوم رسانه

 : اي مشغولندرسانه
 را كار ساختار هاآن دارند، عظيمي] نهپشتوا [منابع که اندييهارسانه هااين...«

. گذارندمي بنيان كند،مي عمل] آن در [ديگري كس هر كه چه آن در
 ها،آن مخاطبيِن. هستند ها رسانهاين از اينمونه اس.بي.سي و تايمز نيويورك

 مردمي – خوانندمي را تايمز نيويورك كه مردمي. ممتازند مردم اغلب
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 – هستند شود،مي ناميده سياسي طبقه گاه كه چه نآ از بخشي يا ثروتمندند
 هاآن ...نداهشد درگير متداول رشديابنده مدام سياسي سيستم در عمال هاآن
 يا هاشرکت رئيسه هيات مثل (بازرگاني مديران سياسي، مديران توانندمي

 ديگر يا ،)دانشگاه پرفسورهاي مثل (نظري مديران ،)نوع اين از چيزي
 اندركارند،دست مردم افکار و ديدگاه سازماندهي در كه نگارانيروزنامه

 .باشند

 آن در ديگران که آورند،مي وجود به را چهارچوبي برگزيده هايرسانه
 در كه كسي کنيد، مالحظه را آسوشيتدپرس اگر. کنندمي عمل چارچوب

 ظهر زا بعد نيمه در که بيندمي كند،مي كار دايمي اخبار جريان يك از خارج
 آيندمي آن با روز هر كه دارد وجود چيزهايي بعضي و شودمي نقض امر اين
 در را زيرين مطالب بايد فردا تايمز نيويورك: ناشران به اعالم "گويدمي كه

 در ايروزنامه ناشر شما اگر که، است اين مساله." باشد داشته اول صفحه
 اين از خارج در که يدبسنج كه نداريد منابعي و هستيد اوهايو دايتون،

 فکر باره اين در خواهيدنمي هرجهت به يا هست، خبرهايي چه] محدوده[
 صفحه مطالب اين. هست خبرهايي چه كه گويدمي شما به] نشريه[ اين کنيد،

 کردن منحرف يا محلي امور از غير چيزي به داريد تصميم كه است چهارم
-مي قرار آنجا شما كه هستند مطالبي اينها،. دهيد اختصاص خود خوانندگان

 پنداريدمي به اين معني که گويد،مي تايمز نيويوركکه  خاطر بدين دهيد
 به مجبور تقريبا هستيد، اوهايو دايتون، در ناشري اگر. است مناسب فردا براي
 منابع اين از غير طريقي از بيشتر، چيزي كه اين براي بود، خواهيد آن انجام

 ٦٠ ».نداريد
 جمعي هايرسانه«: کندها را با طنزي تلخ بيان ميوند مسخ تودهچامسکي ر

 ]هاي مردمتوده [هاآن به. سازند منحرف را مردم كه کوشندمي اساسا حقيقي،
 هاآن به. ..نكنند اعتراض ما به اما دهند، انجام را کارهائي كه دهيممي اجازه
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 كسي هر. باشند ايهحرف هايورزش به عالقمند مثال، براي كه ميدهيم اجازه
 اخالقيات يا سكسي افتضاحات يا ايحرفه هايورزش ديوانه دارد اجازه

 شرطي به هرچيزي،. باشد آن به شبيه چيزهايي يا هاآن مشكالت و شخصي
 آن از" ما" .است بزرگ مردان براي جدي موضوع البته،. نباشد جدي كه

 ٦١ ».كنيممي مواظبت
هاي عاميانه کند، چيزي که در بحثها اشاره ميهاو به درستي به مالکين رسان

 برگزيده، هايرسانه«: شودو يا نظريه حاکم معموال به حاشيه رانده مي
 اغلب...اس،.بي.سي و تايمز نيويورك نمونه براي ستند؟چي ،"دستورکارچين"

 مانند: بزرگترند بسيار هايشركت به  متعلقکامال يا هستند وابسته يا هاآن
 قدرت ساختار راس در هاآن. غيره و وستينگهاوس، الكتريك، جنرال

 از هاييشركت. است ظالمانه بسيار ساختاري كه اند،خصوصي اقتصادي
 چه آن شما، اگر. هستند باال از شونده كنترل و مراتبي سلسله ظالمانه، اساس

-رسانه. شويدمي خارج] دور از [نداريد دوست دهند،مي انجام هاآن كه را

 .هستند سيستمي چنين از بخشي درستي به عظيم، ايه
 كه آنچه. است سان يک کم و بيش خب، است؟ چطور هاآن رسمي جايگاه

 - است قدرت بزرگ مراکز هستند، گفتگو در و دارند متقابل ارتباط آن با
 نظري سيستمي هارسانه كه چون. هادانشگاه يا ديگر، هايشركت دولت،
 شما کنم،مي فرض. كنندمي عمل تنگاتنگ طور به هاگاهدانش با هاآن. هستند

 يا افريقا يا و شرقي جنوب آسياي درباره مطلبي که هستيد گزارشگري
 و برويد بزرگ دانشگاه يك به كه كنيدمي فكر. نويسيدمي آن، شبيه چيزي

 بنياد، يك به گرنه و بنويسيد، چه گفت خواهد شما به كه كنيد پيدا متخصصي
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 به هاآن و رويدمي انترپرايز آمريكايي انستيتوي يا ٤بروكينگز ستيتوان شبيه
 انستيتوهاي اين. داد خواهند داريد، نياز گفتن براي که را چيزهايي شما

 موسسات هادانشگاه نمونه براي. هستند هارسانه به شبيه خيلي ظاهري،
 خوبي به اام باشند آن اطراف در مستقلي هايآدم است ممكن. نيستند مستقل

 اين. است هاشركت عمومي حقيقت اين و. است همين هارسانه حقيقت که
 انگلي خودش انستيتو اما. است اشماهيت بابت از فاشيست دولت حقيقت

 »...است هاآن خارجي يحمايت منابع به وابسته. است
اي، امري نيست مسئله منابع مالي و ويژگي انگلي مراکز دانشگاهي و رسانه

تر کليدي است که ـدر واقع پارام. ا فقط در اين بحث برآن تاکيد کنيمکه م
مشکل آنجاست که با . از پرده برون افتاده است شها سال است، رازده

داري جهاني و از جمله نئوليبراليسم، روشنفکران تهاجم ايدئولوژيک سرمايه
د و براي انبسياري اردوي خود را به سمت قدرتمداران و حاکمان تغيير داده

ها و مراکز دانش ي رسانهخود، به توجيه وضعيت انگلانگلي توجيه وضع 
 :دهد چنين توضيح ميسرنوشت منتقدين را چامسکي. دولنغ مشگرسلطه

 پذيردنمي را آن كه كسي نميدهد، مطابقت را خودش ساختار آن با كه كسي«
 اينكه مگر كنيد، كار آن با توانيدنمي حقيقتا شما (شود نمي دروني آن با و

 شبيه دهند،نمي انجام را آن که مردمي ؛)كنيد باور را آن و شويد، اشقاطي
. باال به تا ميشود، شروع كودك مهد از ميشوند، کنده مسير از هرز، هايعلف
 در دردي كه مردمي شر از شدنخالص براي فيلترگذاري هايشيوه نوع همه

 طريق از که شماهايي. دارد وجود ،كنندمي فكر وابسته غير و هستند گردن
 از بااليي خيلي درجه از عبارت آموزشي سيستم که بوديد شناخته كالج،

                                                 
۴  Brookings Institution :مسائل ليتحل نهيزم در که است فکر اتاق نوع از ييکايامر نهاد کي 

 و شده سيتاس یالديم ۱۹۱۶ سال در موسسه نيا. کند یم تيفعال یاقتصاد و یاجتماع ،یاسيس
 .است واشنگتن شهر در آن مقر
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] آدم [يك ندهيد، انجام را آن اگر است؛ فرمانبرداري و همنوايي براي پاداش
 از است، فيلترگذاري براي هاهشيو اين دليل، همين به. هستيد سازمشكل
 با را خود) نيستند دروغگو هاآن (تكارانهدرس حقيقتا كه مردمي جانب

 جامعه، در قدرت سيستم توسط شده احاطه هايگرايش و باور چارچوِب
 و هاروارد گويند،مي که چنان مثل، برگزيده موسسات. کنندمي قاطي

 پوشش ،هاتر از اين دانشگاهي کوچکمقياس در يهايكالج و پرينستون
 آن برويد، هاروارد مثل جايي طريق از اگر .انديافته زيادي بسيار اجتماعي

 گونهچه ها؛شيوه آموزش از است عبارت است، رايج جا، آن در بيشتر چه
 كردن، فكر درست شيوه به گونه،چه رفتارکردن، باال طبقات از عضوي مانند

 ٦٢ ».غيره و
ها، هاي سيستم حاکم در ميان کارکنان رسانهواژگونگي و مستتر بودن حلقه

 و ادعاي مضحک آنان به مستقل بودن از سوي چامسکي اين چنين توهم
-مي عصباني خيلي هاآن... کنيدمي نقد را هارسانه كه هنگامي«: شودبيان مي

 گويدنمي من به كس هيچ هرگز "گويند،مي جانب به حق كامال هاآن. شوند
 بارهدر مطلب اين همه. نويسممي دارم، دوست كه را چيزي من. بنويسم چه

 چيزي." نيستم فشاري هيچ تحت هرگز من زيرا است، چرند اجبار و فشار
:] کنندنمي بيان آنان که هست ميان اين در [اينكته اما است، حقيقي كامال که
 به كس هيچ كه باشند كرده ثابت قبال كهاين مگر بودند،نمي جا آن ها،آن
 يا خط از شدنخارج به زآغا هاآن اگر ...بنويسند چه که است نگفته هاآن

-موقعيت در انآن هرگز اند،کرده دنبال را نادرستي مطلب و اند،كرده چيزي

 دارند، دوست كه را چيزي بتوانند اكنون كه قرار نخواهند گرفت هايي
 ٦٣ »...بگويند

ها با کارگزاران در اينجاست که دوران توليد و بازتوليد محتواي نظري رسانه
محتوايي که . شودبخشي از زندگي روزمره همه ما ديده ميفکريش به عنوان 
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داري و نظام سرکوب طبقاتي اي جز دفاع از نهادهاي فرتوت سرمايهوظيفه
هاي هاي جذاب روشنفکري و آکادميک، خواه با رسانهخواه با بحث. ندارد
گرا، خواه با تبليغات رنگارنگ و يا بمباران خزعبالت و دروغ تحت عامه
 . غير قابل انکاربه ظاهر ت واقعيا

پرسش کليدي در اين ميان، اين است که سازماندهي نوين در مقابل اين 
هاي مردم و کارگران در  چگونه حقيقت را با تودهتبليغاترودخانه عظيم 

گذارد؟ چگونه جنگ رواني، سياسي و ايدئولوژيک سرمايه را از ميان مي
 گويد؟هاي حاکم، پاسخ ميطريق رسانه

 
 هاي ارتباطي سازماندهي زير ساخت ۷-۱-۵

روشن کردن و تاکيد بر همان گونه که در باال اشاره شد، آماج اين فصل، 
اي ارتباطي هايسازماندهي با روش) و نه رابطه علت و معلولي(پيوندي هم

. دهندار ميه طبقاتي و سياسي مورد استفاده قراست که براي پيشبرد مبارز
 از پيشروان ٦٥»چه بايد کرد؟«رساله و  ٦٤»ايد آغاز کرد؟ چه باز« مقاله لنين با

درک کاربرد رسانه در امر سازماندهي و در عين حال حضور عملي در 
 . مبارزه طبقاتي و اجتماعي است

ها و همچون بسياري از دستاوردهاي انديشمندان سوسياليسم علمي، ايده
 در فعاليت ن بيستمهاي لنين و نيز بازتاب خالقانه آن در اوايل قرنوآوري

. کپي برداري ارتجاعي شد نظريه پردازان بورژوا از سوي، احزاب کمونيست
-داري با اعتالي مبارزه طبقاتي در سطح جهان، بر اهميت مقابله رسانهسرمايه

اي و سرکوب طبقاتي از طريق جنگ رواني و ايدئولوژيک خود برعليه 
بديهي است که با . آگاهي يافتهاي اجتماعي طبقات محکوم و جنبش
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 و انديافته گستره ديگري هاهاي لنين، رسانهک قرن از بحثگذشت بيش از ي
 . شوند کتاب يا نشريه خالصه نميدرفقط 

هاي در اوج افول ايدهدر نيمه دوم دهه نود قرن بيستم، ظهور زاپاتيستا 
ايد  شزاپاتيستا،. سوسياليسم بوروکراتيک و فروپاشي اردوگاه شرق، رخ داد

. هاي نوين و جنگ چريکي بودنداز اولين پيشروان کاربست رسانه
هاي ارتش با سريع و گسترده اخبار درگيريانتشار خبررساني به هنگام، 

-هاي زاپاتيستي و خطري که جان روستائيان مکزيکي را تهديد ميچريک

کرد، بازتابي جهاني يافت و ارتش و دولت مکزيک را براي سرکوب 
در . خبري افکار عمومي جهان، دچار محدوديت ساخت در بيوحشيانه و

ها ها به طعنه گفت، دولتهمان هنگام، فرمانده مارکوس، سخنگوي زاپاتيست
   ٦٦.ها از متخصص ارتباطات وحشت دارندترسند، آناز چريک نمي

شود و تا سپهر رقومي ها از گفتگوي فردي آغاز ميامروزه، گستره رسانه
به . مبارزه سياسي و طبقاتي نيز متاثر از چنين فراگردي است. بدياامتداد مي

  : نوشته ابراهامسون
 هتوابس نترنتيا از يريگ بهره به ينيمع حد تا امروز ياسيس همبارز اشکال«

 قيطر نيا از هم و. رديگ يم صورت قيطر نيا از شتريب ها تماس. است شده
 و ها ارگان ها سمبل و شوند يم يسازمانده آنها اشکال و ها ونيآکس که است

  به را هستند ياقتصاد و ياسيس قدرت ندگانينما آنها بنظر که را يلوگوهائ
 ٦٧».کشند يم چالش

هاي ارتباطي را نبايد تنها در تنگناي با اين وجود، اهميت زيرساخت
اي براي که وسيلهارتباطات سازماني، در عين اين. ها ديد»آکسيون«

اي روزمره است، به مفهوم گسترده خود، روندهاي هسازماندهي فعاليت
 . دهد سامان مي و بيروني رارونيارتباطات د
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شود که اي مي تمام روندهاي ارتباطي شاملسازمانيک ارتباطات دروني در 
ترين نديدن يکي از کليدي. گيري ضروري استروند تصميمپيشبرد براي 
ترين گيراز همه داخلي هاي ارتباطات سازماني، يعني ارتباطاتنقش

از طريق ارتباطات دروني . اشتباهات مباحثات مربوط به سازماندهي است
کنند، اطالعات با هم تبادل نظر   قادرندکه نيروهاي يک سازمان،است 

 سانند، و آموزشي نيروهايشان را به انجام رسازند و وظايف منتقل را  ضروري
اگر . ا زمان موفقيت پيگير خواهند بودرسند و تگيري ميدر نهايت به تصميم

 روندهاي ارتباطات دروني خود نباشد، قادر قادر به سامان دادن يک سازمان
 نيزهاي آکسيوني خود به پيشبرد موثر، درازمدت کارها، حتي تداوم فعاليت

هاي پيشين براي ارتباطات دروني از ديدار رودردو، اگر در دهه. نخواهد بود
ها يا تبادل نظر کتبي ها، مجامع عمومي، کنگرهنيروها، هستهجلسات ادواري 

هاي ديگري براي شد، امروزه با پيشرفت امکانات فني، روشاستفاده مي
. اندهاي پيشين افزوده شدهبه روشبخشيدن و بهبود ارتباطات داخلي شتاب
 ي وشرايط تکنيکهاي بسياري از آنها براي خواننده آشناست و با تغيير نمونه

تبادل . زندگي روزمره شده است» بديهيات«هاي اخير جزيي از ارتباطي دهه
ميل گروهي، کارگروهي از طريق اينترنت، -ميل، تشکيل اي-سريع اي
-هاي صوتي و يا ويدئويي و نظاير آن، سازمان امروزي را قادر ميکنفرانس

، )اتييا ضداطالع(سازد که در شتاب تحوالت و انبوه بمباران اطالعاتي 
گيري خود را ارتقا دهد تا از پس وقايع، دوان دوان سيستم واکنش و تصميم

   .   روان نباشد
براي شود که سازمان شامل تمام روندهاي ارتباطي مييک ارتباطات بيروني 

ها و موضوعات مورد توجه سازمان در افکار عمومي بازتاب بيروني فعاليت
هاي رسانه. دنگيرورد استفاده قرار ميم ، مخاطبين خود،يا به عبارت ديگر

. رساندفني، ميانجي يا ابزاري هستند که پيام سازمان را به مخاطبين خود مي
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، ارتباط تنگاتنگي با يکديگر رفتهکار ب نوع سيستم ارتباطيمدل سازماني و 
هاي زير مجموعه. دهدمينشان دارند و هر عنصر بازتابي از عنصر ديگر را 

نه ارتباطات سازماني قابل بررسي هستند که از چارچوب کتاب ديگري در په
  :توان نام برد مقوالتي زير را ميبراي نمونه. روندکنوني فراتر مي

  ها و مخاطبين ديگرتباط با رسانهچگونگي برقراري ار -الف
  جذب مخاطبين به سوي اهداف مجموعهسياست  -ب
   عمومي ارائه دهدسازمان در افکارتبليغات و تصويري که  -ج
 شود هويت و ماهيت ارتباطاتي که گرفته مي -د 

هاي لبه آنچه در تشکنبايستي بايد توجه داشت که ارتباطات سازماني را 
شناسند، فروکاهيد، گرچه روابط بوروکراتيک به عنوان روابط عمومي مي

 . دهدتر را شکل ميعمومي، بخشي از اين مفهوم وسيع
 
  اي نهگسترش سپهر رسا ٢-٧

نيست، بلکه ايجاد يک احساس » هاتاريخ رسانه« اين سرفصل، بررسي هدف
، مبارزه طبقاتي، )اَبررسانه(اوليه در خواننده است که همپيوندي انسان 

انداز و برش تاريخي آن را از چشمسياسي و سازماندهي -محتواي نظري
-ز و نقش رسانهدر تعبير و تفسير شرايط جهاني امرو .هدمورد بررسي قرار د

شود، اما اين نظرات از يک توافق عام برخوردار ها نظرات مختلفي ارائه مي
ن کتاب نيز مورد نقد  بديهي است تقسيم بندي ارائه شده در ايراين اساسب. نيستند

 .گيردو نظر قرار 
اي  عناصر پايهي اجتماعي تاريخيها با دورهي سازماندهيها همپيوندي روش۱۰ نگاره در 

 همپيوندي نظريه، سازماندهي ٩ نگارهانداز ديگري را در مقايسه با مورد بررسي چشم
 . سازدنمايان مي هاي ارتباطيو زيرساخت
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هاي تکنولوژيک و هايي همچون زيرساختپايهبندر نگرش تاريخي، 
و نيز وضع شماتيک سياسي و اجتماعي مورد اي اقتصادي، تغيير سپهر رسانه

ناگفته پيداست که تجريد وقايع چند قرن، براي نشان . گيرندتوجه قرار مي
دادن روندهاي عمومي و تکرار شونده هستند و چنين تجريدي، بسياري از 

 .   گذارد را ناگفته باقي ميفرعي و روندهاي تري جزئيرخدادها
اي توسط پژوهشگران  سيستم ارتباطات و رسانهبندياي دورههاي پايهايده

... علم ارتباطات همچون مارشال مک لوهان، کارل اشتاين باخ، ويريليو و
تر تنها تفاوت، يا به بيان مناسب. مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

ها با ويژگي در بحث فعلي، پيوند دادن تئوري عمومي علم ارتباطات و رسانه
  . تر مبارزه طبقاتي استتماعي، و به بيان دقيقوضع سياسي و اج

 
 ي اجتماعي تاريخيها با دورهي سازماندهيها همپيوندي روش۱۰ نگاره
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اي در درازناي هاي ارتباطات و رسانهيستمـس، ٦٨مک لوهانبه بيان مارشال 
مله ـاز ج. استرگذاشته ــ را پشت سهاي مختلفيشانـهکـکتاريخ بشري 

ها اشکال درک و لوهان اين است که وي نشان داد رسانهکـ مهايهــفرضي
به صورت پايدار و دائم را اشان فکريساختارهاي ها و نيز شناخِت انسان

يافتن به سوي اي، سوقبرطبق چنين فرضيه. دهدتحت تاثير قرار مي
تواند به عنوان ي در جوامع غربي، م-  علت و معلولي-انديشيدن منطقي 

او . فهميده شود» کهکشان گوتنبرگي«نتيجه فرهنگ نوشتار و کتابت در 
الزم به ذکر است که . کنداي را طرح مياي از عصرهاِي گسترش رسانهتوالي

 در )اي، عصر فرهنگ نوشتاريعصر فرهنگ شفاهي قبيله(نخست دو عصر 
 .بحث فعلي ما مورد توجه قرار نخواهند گرفت

 
  اي قبيله شفاهي فرهنگ عصر ۷-۲-۱

 از جوامع اوليه که خواندن و ،)کهکشان بياني (اي قبيلهشفاهيعصر فرهنگ 
عصر نخست، جهان . دانستند تا قرن پنجم ميالدي دوام داشته استنوشتن نمي

 )Chaos(همزماني و آشوب  ست، که از طريق پويايي،) يا شنيدن(ها گوش
از ) هاي انسانيقبايل، گله(مذکور جوامع به همان سان، . شودشناخته مي

دهند، گونه فرديتي را اجازه نميطريق وابستگِي متقابِل کاملي که هيچ
د، افق کرزماني که انسان در کهکشان شفاهي زندگي مي . ٦٩شوندمشخص مي

) يا ناتوانايِي(نايِي پيامد چنين توا. شنيد را ميديدش تا جايي بود که صدايي
بيني منتج از آن دود انسان از جهان اطراف و نيز جهان، در درک محارتباطي

 . بود
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  نوشتاري فرهنگ عصر ۷-۲-۲

آغاز نوشتن . اين عصر از قرن پنجم تا قرن پانزدهم ميالدي دوام داشته است
ها را به سوي تمدن رهنمون دهد و آنمي» چشمي براي گوش«ها به انسان

-ي بلند بازخواني ميچون در اين عصر در حلقه شنوندگان با صدا. شودمي

خواندن، کنشي فعال، . آيدشود، در اينجا ارتباطي ميان چشم و گوش پديد مي
 . احساسي و آفرينشگر بود

  چاپي فرهنگ عصر ۷-۲-۳

 از قرن ،")سازِي هنر نوشتنمکانيزه" کهکشان گوتنبرگي،(عصر فرهنگ چاپي 
تگاه اختراع دس. جنگ جهاني نخست ادامه داشتپايان  پانزدهم ميالدي تا

-سازِي هنر نوشتن مي موجب مکانيزه۱۴۵۲چاپ توسط گوتنبرگ در سال 

اي شود، رخداد برجستهآنچه به عنوان کهکشان گوتنبرگي شناخته مي. شود
نويس هاي دستنه فقط فرهنگ نوشتاري را از هنر خطاطي و کتاباست که 

 رايي ب جهش بزرگ،گسست، بلکه با توليد انبوه و مکانيزه فرهنگ نوشتاري
يابي هاي دستزمينه و پيشيد آورددپ افزايش سوادآموزي  وگسترش دانش

عصر فرهنگ چاپي و دوران انقالب .  کردهموارها به آگاهي را براي انسان
دوران داري کالسيک بر جامعه کهن فئودالي و صنعتي، پيروزي سرمايه

 مورد اشاره در هايناپذير پهنه بورژوايي، پيوند دروني و گسستهايانقالب
 را ياجتماع يتاريخ يهادوره با يسازمانده يهاروش همپيوندي ۱۰ نگاره

 . سازدآشکارتر مي
بينيم، در عرصه ها، اختراع دستگاه چاپ را مياگر در بررسي تاريخ رسانه

گيري و گسترش شکلتوليدي و فني، پيدايش ماشين بخار جهش اوليه براي 
گري و ماشين سازي را ايجاد صنايع مادر، همچون صنايع پوالدسازي، ريخته

شوند و کتاب و روزنامه، وظيفه ها نيز دگرگون ميساختار رسانه. کندمي
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در اين » توده«آگاهانه از استفاده واژگان (را به مخاطبين انبوه » پيام«رساندن 
در عرصه سياسي و اجتماعي در . گيرندبرعهده مي) کنمقسمت خودداري مي

-دوره جنگ. هاي مختلفي روبرو هستيمها و دورهاين عصر تاريخي، با دوران

 بورژوايي و نمونه کالسيک هاي فالسفه روشنگري، انقالبههاي صليبي، دور
هاي مختلف سازماندهي نظير گيري احزاب با مدلآن انقالب فرانسه، شکل
گيري آمريکايي و شکل» کاريزماتيک«کار، احزاب احزاب اروپايي محافظه 

همه و همه، . ..اي سوسياليست و سوسيال دمکرات، واحزاب کارگري و توده
زنند که انديشه بشري، به ويژه در  را رقم ميچارچوبي تاريخي و اجتماعي

نظم تفکر «را با » نظم کهن تفکر«جوامع اروپايي و امريکاي شمالي، با آن 
در اين دوره است که سازماندهي از امري . کندجايگزين مي» عصر روشنگري

 . شودفن مي-زده، و غيرسيستماتيک، تبديل به يک دانشبدوي، آشوب
دگرگوني در نظريه و پراتيک سازماندهي، نخست نه در عرصه سياسي و 

دارانه توليد و توزيع خود را پديدار گيري احزاب، بلکه در نظم سرمايهشکل
هاي که اجداد بحث» عقالني کردن توليد«هاي مختلف در باب  بحث.سازدمي

زمانه کنوني در باب علم مديريت هستند، آرام آرام به روند کار، توليد و 
هاي گيري مدل موجب شکلشوند و کشيده ميسپس اجتماع و سياست

 . شوندمختلف سازماندهي مي
رگري، جهش واقعي اي کاگيري احزاب تودهسازماندهي سياسي، با شکل

چنين احزابي، فئودالها، اشراف و پديدآمدن تا پيش از . کندخود را آغاز مي
حاکم را به ديدند که نظم اي ميبورژوازي، احزاب را فقط ابزار يک سويه

کهن و سلسله مراتب قدرت  ابزارهاي فرمانروايي و» ابالغ کند«رعايا 
. تشاي سازگاري داک طرفهاقتصادي، اجتماعي و سياسي با چنين ابزار ي

ها، ها، آنارشيستتالش کمونيست. رعايا، سياهي لشگر قدرتمندان بودند
ها در قرن نوزدهم، ماهيتي ديگر داشت و ها، سوسيال دمکراتسوسياليست
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اقتصادي بود که نهايتا خود را در قالب -خواستار دگرگوني وسيع اجتماعي
 . بخشيديک انقالب اجتماعي نوين تحقق مي
ها و احزاب بود و ضرورت  سازماناينسرکوب، پاسخ بديهي سيستم به 

هاي نوين تداوم کار، جنبش کارگري و سوسياليستي را به ابداع راه
در اينجا، . ها و به ويژه کارگران رهنمون شدسازماندهي و بسيج توده

اي روزنامه، کتاب، اطالعيه ابزارهاي ضروري يک سازماندهي وسيع و توده
را انبوه ) و اغلب تحت تعقيب يا مخفي(ودند که رابطه گروه بالنسبه محدود ب

 . ساختهاي زحمتکش برقرار ميتوده
 
  الکتريسته عصر ۷-۲-۴

کهکشان ) ۱۹۱۵نظريه نسبيت انشتين، . ک. ن(با کشف انحناي فضا و مکان  
مک لوهان شبکه الکتريکي را با سيستم مرکزي . يابدگوتنبرگي پايان مي

کند و کند که شبکه الکتريکي بر زمان و فضا غلبه ميقايسه مياعصاب م
 کنندگان پيام از تلويزيوندريافت. شود تبديل ميهانيججهان به دهکده 

واره تلويزيون، شناختي فعال را بازسازي بايستي از نقاط موزائيک) بينندگان(
باره آينده دربا چنين الگويي مک لوهان  ،در دهه شصت و هفتاد ميالدي .کنند

 . ارتباطات بحث کرده است
توان از اين اشاره تاريخي چشم پوشيد که چهار دهه پيش از مک لوهان، نمي

تزهاي گزارش مربوط به تاکتيک حزب «، لنين طرح اوليه ۱۹۲۱در ژوئن 
، در تز نهم، بر »کمونيست روسيه در سومين کنگره انترناسيونال کمونيستي

تاکيد فراهم آوردن بنيادهاي مادي سوسياليسم اهميت الکتريفيکاسيون در 
تواند صنايع ماشيني بزرگ باشد، که يگانه بنياد مادي سوسياليسم مي« :دارد

توان اکتفا ولي به اين حکم کلي نمي. قادر است زراعت را نيز دگرگون سازد
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صنايع بزرگ متناسب با سطح تکنيک . بايد آن را مشخص ساخت. ورزيد
دگرگون ساختن زراعت عبارتست از الکتريفيکاسيون سراسر نوين و قادر به 

   ٧٠».کشور
 در با اين حال، ارزش کار مک لوهان در اين است که اهميت تحوالتي که

 مورد بحث گرفته است را »الکتريفيکاسيون« تحت عنوان دهه بيست ميالدي
 . بخشددهد و به آن ژرفاي بيشتري ميها گسترش ميدر عرصه رسانه

، ياجتماع يتاريخ يهادوره با يسازمانده يهاروش همپيوندي ۱۰ نگاره در
شود به دو دوره  ميناميده عصر الکتريسيته يک لوهانبندي مآنچه در تقسيم

 .هستندراديويي کشف امواج هر دو دوره متاثر از . تر تقسيم شده استکوتاه
در فاصله زماني ميان جنگ جهاني اول و دوم، راديو و در دوره نخست، 

-اي هستند که پيام خود را در ابعاد غيرقابل مقايسههاي کليديسينما، رسانه

گيري اين زمينه شکل. رساندنداي با عصر فرهنگ چاپي، به مخاطبين مي
 و فراگيري رسانه در گوشه) Mass media(اي هاي تودهواقعي مفهوم رسانه

جادوي «. يافتهايي بود که راديو و سينما به آن راه مير سرزمين کناو
 مخاطب را از نقش فعال خواننده  نقشدر اين بود که» جادوي راديو«، »سينما

اينک . جابجا کردکتاب يا روزنامه، به نقش منفعل شنونده و يا تماشاگر 
بنشينند و توانستند پاي راديو ها بدون سواد خواندن و نوشتن نيز ميانسان
ها در پهنه هنگام با جابجايي نقشهم. آن را دريافت کنند» سحرانگيز«پيام 
-ها و مخاطبين، صنايع کليدي و مادر نيز، از پهنه پيشين خود فراتر ميرسانه

به نقاط کليدي صنعت و يا به روند و صنايع شيميايي، نفت و پتروشيمي 
رد براي سيطره بر امواج نب. شوندميتبديل يک توليد  عبارت ديگر بخش

 نبرد در عرصه قدرت اقتصادي و نظامي، پژواک سياسي خود را راديو و نيز
 و اجتماعي با اوج گيري تضادهاي طبقاتي در اجتماع، و در عرصه سياسي

در اين دوره روند . هاي اصلي امپرياليستي يافترقابت شديدتر بين قطب
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شدن به مفهوم ديسيپلين »صنعتي«به سوي توليد و سازماندهي، بيش از پيش 
پيروزي انقالب اکتبر در . يابدنظامي در محيط کارخانه و سياست سوق مي

احزاب «انداز پيروزي چشماجتماعي و -اوج گيري مبارزه طبقاتيروسيه، 
، بورژوازي را به جستجوي راه حلي براي در کشورهاي ديگر» بلشويکي

هاي مردم تر تودهو در مفهوم وسيعجانبه طبقه کارگر تر و همهسرکوب وسيع
احزاب بورژوا در سازماندهي خود بيش از پيش بر . شودرهنمون مي

شوند تا با ديسپلين و سازماندهي درخشان سازماندهي نظامي متکي مي
 . احزاب کمونيستي محلي رويارويي کنند

هاي ديگر فرهنگ، احزاب سوسياليستي و کمونيستي، همچون بسياري از پهنه
  کهداشتندتري هاي سازماندهي مدرنسياست و انديشه، تا آن زمان ايده

-تلفيق مياي و فعاليت سياسي و تشکيالتي را آگاهي طبقاتي، انگيزش توده

هاي اي و گسترده نظير اتحاديههاي توده از طريق ارگان همچنين.کردند
ي هاکارگري، در برخي مناطق شوراها، و يا مجامع مختلفي که گروه

 تشکيل داده بودند، امکان گوناگون براي احقاق حقوقشاناجتماعي 
داري با  اميد به پايان دادن به سيطره سرمايه باسازماندهي گسترده داشتند و

در . ندپيروزي کارگران و مردم شوروي در کشورهاي ديگر قدرت گرفته بود
و و جادوي اي تا پيش از عصر الکتريسيته و پيروزي امواج راديعرصه رسانه

.  بودندشانهايتصوير سينما، احزاب کارگري، قادر به انتشار نشريات و کتاب
خواني جمعي و يا در محيط کار، هايي نظير کتاب و روزنامهعالوه براين، ايده

 . ددنکرهاي عدالتجويانه آشنا ميها و ايدهتري را با پيامافراد وسيع
 بود )معموال رده باال (يات نظاميانيپاسخ احزاب بورژوازي، استفاده از تجرب

که بسياري از آنان در جنگ جهاني اول شرکت داشتند و پس از پايان 
 خود در قالب احزاب عجيب جنگ، سياست را با سربازان و گماشتگان سابق

 . کردندشدند، دنبال ميو غريب، که مثل قارچ از زمين سبز مي
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ماندهي سوسياليستي و ها و صدها طرح ضدحمله به سازاز ميان ده
سرمايه انحصاري راه نجات کمونيستي، به تدريج روندي خود را به عنوان 

اي هاي تودهها، جنبشهاي بعد بتواند، در همه عرصهتثبيت کرد که در سال
 در ايتاليا رخ داد و ۱۹۲۲نخستين تجربه مهم در . را منحرف يا منهدم کند

با کشاکشي . تي به قدرت رسيدموسوليني به عنوان رهبر حکومت فاشيس
دمکراسي آلمان به جنبش کارگري و -سهمگين، و خيانت عظيم سوسيال

با پشتيباني .  به قدرت رسيد۱۹۳۲کمونيستي، آدولف هيتلر و حزب نازي در 
وسيع نظامي و مالي آلمان و ايتالياي فاشيست، جمهوري خواهان اسپانيا 

شدند و چهل سال نکبت فرانکو توسط فرانکو و فاالنژهاي اسپانيا سرکوب 
  .   در اسپانيا حضور و سيطره يافت

مارکني، کاشف . شود به روشني ديده ميها در اين دورهکاربرد سياسي رسانه
، ايتاليا يستيفاش يعال يشورا عضو يک فاشيست فعال و امواج راديويي،

در آلمان، حزب نازي، .  بودين کشورباالترين ارگان حزب فاشيست ا
هاي را تغيير داد تا تحت نظر و روش» رايش«فاصله رياست راديوي بال

. به رياست گوبلز به تبليغات و مغزشويي فاشيستي بپردازد» وزارت پروپاگاند«
اي راديو و سينما، برخالف عصر فرهنگ چاپي، اينک امکانات رسانه

 انبوهفرد در . داد ميگسترشمخاطبين پيام فاشيستي را به سراسر نقاط کشور 
هيتلر شده به شد و مسخمياي رسانهقدرتمند  تبليغات گران، مدهوشاتماش

در عرصه سينما، پروپاگاند . نگريستش ميبه عنوان پيشوا و منجي موعود
، اشتال فنير يلنساخته  ۳۶ ايالمپ و اراده يروزيپ يمستندها فاشيستي، با

- به نمايش ميرا در پرده بزرگ سينما» پيشوا«شخصيت و عظمت دروغين 

به سوي » پيشوا«کند تا همراه با گذارد و هزاران هزار آلماني را مسخ مي
 .روندبهاي مرگ در جنگ جهاني دوم دروازه
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دهي به تر در شکلدر جبهه مقابل نيز، کاربرد رسانه از روندي بازهم پيچيده
 دگاناگر راديو برلين، شنون. شودها برخوردار ميآگاهي دروغين و مسخ توده

کرد، راديو بي بي سي، هاي هيوالوش فاشيسم ميخود را مدهوش جاذبه
تر به تر و پيچيدهاينقش مدافع سرسخت امپراتوري انگليس را بسيار حرفه

در امريکا، سينما براي جهاني ساختن کارخانه روياپردازي خود . بردپيش مي
 . اشتد برميهاي سريـعي قدمشد،که با نام هاليوود تداعي مي

شود با شکست متحدين در جنگ دوم جهاني، دوره تاريخي ديگري آغاز مي
اينک . يابدکه جادوي تصوير اينک از طريق تلويزيون به خانه مردم راه مي

ست »جعبه جادو«چشم و گوش مدهوش . فقط گوش در اختيار رسانه نيست
ع صناي. شودو مخاطب باز هم بيش از پيش در قدرت رسانه مستحيل مي

الکترونيک، و مشخصا از دهه شصت ميالدي ترانزيستورها و سپس 
با سرکوب و نابودي . يابند نقش کليدي در صنايع مادر ميميکروپروسسورها،

وسيع جنبش کارگري و کمونيستي در سطح جهان در دوره پيشين، و افول 
نسبي مبارزه طبقاتي در جوامع موسوم به مرکز، به تدريج سيستم سازماندهي 
و نوع کاربرد رسانه از روش مستقيم و پروپاگانديستي به روش غيرمستقيم 

اي عادالنه و روياهاي جمعي بشر براي دسترسي به جامعه. دوشميتبديل 
 که از مبارزه طبقاتي خبري نيست، شودميهايي بيان آزاد، در قالب ملودرام

ادي نيست و ، بحران اقتصشود نميشان معموال معلوم نيستمشاغل قهرمانان
هايي است که عاشق و باران فقط براي صحنه! درخشدآفتاب هميشه مي

 . اي تنگ درآغوش بکشندمعشوق بايستي همديگر را در گوشه
 فقط !نه» !ها را بکشيدکمونيست«: ، فرياد کشيد!)معموال(ديگر الزم نبود 

طبقاتي، از مبارزه  که دها را پاي تلويزيون و سينمايي کشانکافي بود توده
 جلوي يک خانه زيبا ايستاده داردر يک روز آفتابي، زن خانه! باشدخبري ن

شود است و با لبخندي مليح و معصومانه براي شوهرش که سوار ماشين مي
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! باي باي... «: گويد ميفرستد و با ظرافتدهد و بوسه ميدست تکان مي
 »...عزيزم

ليک گلوله در کشورهاي کراهت و دردآور بودن مرگ و شاز الزم نيست 
سازند، دشمن کافيست وقتي فيلم جنگي مي. بحثي به ميان آيدجهان سوم 

-وقتي سرباز آمريکايي در جنگ کره يا ويتنام شليک مي. چهره نداشته باشد

بکه بداند، آيا شود، و بيننده مشتاق و کنجکاومي شليک حکند، گويي به ش 
آخر فيلم اگر يکي از قهرمانان فيلم در ! ؟ه استرا زد» هدف«قهرمان فيلم 

زند و قبل از فرياد ماليمي مي» مثل يک مرد واقعي«شود، حداکثر کشته مي
   »!Oh my boy«: گويدمرگ مي

هاي سازماندهي احزاب بورژوا را به ويژه با شرايط جديد، امکان تغيير روش
ت با امکانا. توجه به شکست فاشيسم در سطح جهاني، به وجود آورد

اي، الزم هاي تودهاحزاب کارگري و يا جنبش براي مقابله با ارتباطي جديد،
اي فاشيستي را سازمان دهند، بلکه احزاب توده) يا امکان پذير نبود(نبود 

... را از طريق روزنامه، راديو، تلويزيون، سينما و» افکار عمومي«کافي بود که 
دوره فاصله رهبران با بدنه در اين . در مسير دلخواه حاکمان هدايت کنند

يابد و فضاي تهي ميان رهبران سياسي، که بيش از پيش اي افزايش ميتوده
شوند، با حضور مستقيم يا مييا چهره معرفي » شخصيت سياسي«به عنوان 

به همين دليل، برخالف ساختارهاي قبلي، . شودها پر ميغيرمستقيم در رسانه
کاهش حضور ؛ »رهبران«يا » گيرانميمتص«تمرکز بيش از پيش به دليل 

 فصل. ک. ن-کاهش دامنه ساختار (نيروهاي اجتماعي در چنين ساختارهايي
نياز به  ها و اطالعات،، و نيز افزايش شتاب دوران پيام)ساختارها :چهار

ود و گرايش به کاهش رزياد نيز از بين ميهايي با ژرفاي مراتبسلسله
سلسله مراتب، حتي دسترسي به سلسله مراتب مسطح، در اين دوره شکل 

  .  گيردمي
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  رقومي سپهر ۷-۲-۵

به ظهور پديده جديدي در عرصه » دهکده جهاني«گرچه مک لوهان، با طرح 
از . بودن روشنارتباطات اشاره کرد، ولي همه جوانب اين تغييرات براي او 

با . شود هشتاد ميالدي گذار به سپهر رقومي آغاز ميدهه شصت تا اواخر دهه
هاي بزرگ در صنايع ژنتيک و فضايي، اختراع نسل سوم کامپيوترها، جهش

رقابت اقتصادي . شدميتر شتاب رشد تکنولوژي و اطالعات هر دم فزون
- پيروي ميروپاي غربي، از استراتژي قديميبلوک شرق با امريکا، ژاپن و ا

 ؛ کاربرد داشت،هاي پيشين رشد اقتصاد و تکنولوژيا دورهکرد که شايد ب
. ، ديگر کارايي کافي نداشتهاي تکنولوژيکگيري دگرگونيولي با شتاب

هاي پيشين براي گسترش تکنولوژي بلوک شرق و اتحاد شوروي در دهه
ها با استفاده از روش مهندسي معکوس، با کپي خود، در بسياري از زمينه

جويي هاي وسيع تحقيق و توسعه صرفهاي جديد، در هزينههسازي از مدل
اين روش براي به کارگرفتن ابداعاتي که براي نمونه در صنايع . کردندمي

آمد کاربرد داشت، چرا که عمر سازي در کشورهاي ديگر به وجود ميماشين
ز سازي ااين ابداعات بيش از آن بود که دو يا سه سال تاخير زماني در کپي

. آورد براي بلوک شوروي به وجود نميگيريمدل، عقب افتادگي چشمآن 
 ۲۰ يا حتي ۱۰ونه براي هاي پيشين، براي نمدر دوره بردارياين گونه کپي

 . بود استفاده سال قابل
تورها و مشکل از آن جا آغاز شد که با اختراع ترانزيسدر نبرد تکنولوژيک، 

شد و ميت تکنولوژيک افزوده ا شتاب تغييرميکروپروسسورها، هر دم بر
برداري از تکنولوژي جديد، معناي تر کپيمهندسي معکوس يا به عبارت ساده

اين بار اگر از محصول يا تکنولوژي جديد با يک . دادخود را از دست مي
شد، در همان دوره يا تکنولوژي تاخير دو يا سه ساله کپي برداري مي
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د و يا در عرض مدت کوتاهي بعد از جديدتري در اين زمينه عرضه شده بو
ديگر از مدار برداري رسيدن تکنولوژي جديد، برداري و به بهرهکپي

 .  بودوجرتکنولوژيک در حال خ
براي . روشن نبود رسد، اين امر براي بلوک شرق به اندازه کافيبه نظر مي

جهاني در سخنراني خود در انستيتوي  IBM رئيس ۱۹۶۹نمونه وقتي در 
لنينيسم شوروي در مسکو، اعالم کرد که بزرگترين پيروزي ما -يسممارکس

هاي کامپيوتر در جنگ سرد، اين بود که شما مدل) يعني آي بي ام و امريکا(
پردازان دولت شوروي با از سردمداران و نظريهبسياري ! ما را تقليد کرديد

ي که ها، هنوز تصوري از شکاف تکنولوژيکآن. خشنودي در سالن خنديدند
ها پول کاپيتاليست«خندان از آن بودند که . شد، نداشتندتر ميهردم وسيع

-برداري ميدهند، و ما نتيجه تحقيق را با مهندسي معکوس، کپيتحقيق را مي

 » !کنيم
. افول کرد دهه هفتاد ميالدي، منحني رشد شوروي و بلوک شرق،  دوماز نيمه

عتي، در پايان دوره برژنف براي جستجوي علل کاهش رشد اقتصادي و صن
مسئول اين هيئت، ميخائيل . هيئتي مسئول بررسي علل اين بحران شد

آن، از سوي گروميکو براي پيشبرد نتايج کار اين از گورباچف بود که پس 
باقي تاريخي . هيئت، براي دبير اولي حزب کمونيست شوروي پيشنهاد شد

 ! استهاست که خبرهاي آن مدتهاست کهنه شد
 تغييرات، و جاماندگي تکنولوژيک و اطالعاتي، در دهه هشتاد، به سرعت اين

با سرنگوني شاه در ايران و پيروزي انقالب . کردمينتايج خود را آشکار 
بخش ملي در دهه هشتاد ميالدي فروکش هاي رهائينيکاراگوآ، موج جنبش

را به کاران جديد در آمريکا، جنگ سرد رونالد ريگان و محافظه. کندمي
 و در همان زمان تعرض ايدئولوژيک خود را برعليه کشانندسابقه مياوجي بي

 . زنندنظريه سوسياليستي و کمونيستي دامن مي
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اي دولت امريکا، در اين دوره پرآشوب و پرحادثه، تغيير سياست رسانه
تالش دولت ريگان، براي . نماي بحث کنوني در اين دوره استشاخص

آور مپرياليسم امريکا، فقط با افزايش نجومي و سرساماحياي سرکردگي ا
» جنگ ستارگان«جويانه نظير هاي بلندپروازانه جنگبودجه نظامي و طرح

 . قابل توضيح نيست
ديگري فعاالنه، افکار عمومي جهان را با » زرادخانه«در کنار پنتاگون، 

. دهدمي» ورشپر«انها و ريگانيسم طلبانه و هژمونيستي نئوکايدئولوژي جنگ
اجتماعي دهه شصت و هفتاد -هاي سياسياي مستقل، در اثر جنبشسينم

سينماي موج نو در فرانسه، سينماي . ميالدي، امکان رشد و تنفس يافته بود
مولف و منتقد، فيلمسازان مستقل از جهان سوم و نظاير آن، عرصه را بر توليد 

-هاي سرساميوود، با بودجهزرادخانه هال .ندانبوه هاليوودي تنگ ساخته بود

اش در زند تا موقعيت انحصاري تضعيف شدهآور به تهاجم مجددي دست مي
  .بازپس گيردرا دهه شصت و هفتاد ميالدي 

هاي بزرگ فيلمسازي، شبکه توزيع و بر توليد فيلم، کنسرنتجهيزات سرمايه
 مستقل و تبليغات هاليوودي، تهاجمي جهاني را براي به حاشيه راندن سينماي

سپس توليدات تلويزيوني را در دوره ريگان دامن زد، که نتيجه آن، به 
در اين . هاي پرمخاطب شدخاموشي کشاندن صداي مستقل در اين رسانه

ها، جزئيات و بررسي محتواي پيام محدوده، امکان پرداختن به تمام فاکت
سر جهان ارتجاعي، فاشيستي توليدات هاليوود و شعبات پيرو آن، در سرا

اپيزودهاي فيلم جنگ ستارگان ساخته بررسي سرنوشت با نيست، ولي شايد 
هاي مختلف جنگ سرد و جرج لوکاس و همنوايي ساخت آن با دوره

هاي دولت امريکا و به ويژه دولت ريگان، تعامل سياست و فرهنگ سياست
، ۱۹۷۷هاي سه اپيزود نخست به ترتيب در سال. اي را بهتر بتوان ديدرسانه
-موازي با آن، روايت. رفت بر روي پرده سينماهاي جهان ۱۹۸۳ و ۱۹۸۰
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هاي  تلويزيونهاي مختلف آن به صورت سريال تلويزيوني براي بينندگان
 و به ويژه شمشير ليزري قهرمانان اهاسباب بازي.  ساخته شدسراسر جهان

فانتزي چرخيد، تا در هاي کره خاکي ميفيلم در دست بسياري از پسر بچه
. هاي شرور و بد نجات دهندخود پرنسس زيبا و معصوم را از دست آدم

ترين محصوالت جزو پرفروشها و ادبيات ويژه جنگ ستارگان نيز بازي
 .بازار جهاني بوده و هست

. است» نبوت« از لحاظ موضوعي دو محور اصلي جنگ ستارگان، قدرت و 
ها تالش ، با سال روشنفکرانقدرت، بحثي که براي مثال ميشل فوکو و ساير

اند، در فانتزي جنگ ستارگان به نيروي سحرآميزي  به نقد آن پرداختهفکري،
قدرت دو سمت روشن . گيردسرچشمه مي» ميدان انرژي«شود که از تبديل مي

و تيره دارد و نمايانگر جنگ خوب و شر يا جادوي سفيد و جادوي سياه 
براي نابودي و به دست آوردن  و شر ؛قدرت خوب، براي کمک و دفاع. است

داستان به همين سادگي است و جادوي هاليوود آن را به .  استقدرت فردي
 . دهدخورد تمام بشريت مي

هستي «است که موجودات در انتظار يک » نبوتي«محور دوم جنگ ستارگان، 
. ندگرداهستند که قدرت خارق العاده او، تعادل جهان را بازمي» خارق العاده

 را براي بنيادگرايي مذهبي، ابهام و استعاره در روايت اين هستي نيرومند، راه
 اسالمي و يا هر مذهبي که در انتظار ظهور منجي موعود خود مسيحي،

هام، ـاما، اي. احساس هم سرنوشتي کننداين فيلم با گذارد تا هستند، باز مي
ا اين هستي قدرتمند، نيز، ب »اَبر مرد«کند تا تئوري فاشيستي ياري مي

 . آماده کند» العادهرهبران خارق«ها را براي پذيرفتن سازگاري بيابد و توده
 به يک اپيزود واقعي ۱۹۸۳ تا ۱۹۷۷سه اپيزود کارخانه روياسازي از سال 

، رونالد ريگان براي ۱۹۸۳ مارس ۲۳در : در سياست دولت ريگان تبديل شد
اينک .  رسما اعالم کردجنگ ستارگان رامقابله با امپراطوري شر، برنامه 
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-دفاع مي» توطئه کمونيستي« شر برابردر » ما«قدرت خوب امريکا بايستي از 

توضيح فني، سياسي و يا توجيه اقتصادي به پشت پرده سينماها رانده . کرد
ها بايستي خود را با قهرمانان خوب جنگ ستارگان هم شده بود، و توده

 ...سرنوشت احساس کنند
اي تمام قدرت توليد رسانهبا دولت ريگان، نه فقط از طريق اين فيلم، بلکه 

، به تبليغ و ترويج ايدئولوژي حاکم دنيا و شعبات رنگارنگش در تمام هاليوود
ترين دهات افريقا تا از دور افتاده. در دورترين نقاط جهان پرداخت

يوود يا ميدان آنجلس، هالهاي لس محله؛متجددترين شهروندان اروپايي
-هاي کشور خودشان ميدر مرکز نيويورک را بهتر از ميدان پايتخت» تايمز«

هاي اکشن و اند، با فيلمها با ملودرامهايش گريستهبا قهرمانان فيلم. شناسند
هاي اند و با مسلسل سربازان فيلمهاي بسياري را نجات دادهپليسي، آدم

در چنين عصري، . اندک افکندهجنگي، دهها کمونيست و تروريست به خا
ها ميليوني و گاه ميلياردي با مخاطبيني دههاي پيشين، رسانه کاراتر از دوره

  .به تبليغ و ترويج ايدئولوژي حاکم مشغولندترين شکل موجود به پيچيده
 : نويسدهوارد زين، تاريخدان منتقد، درباره اين مقطع از تار يخ آمريکا مي

 دالر اردهايليم آن در که گان،ير دولت عالقه مورد ينظام يهابرنامه از يکي«
 يبرا فضا در سپر کي ساخت يبرا ظاهراً و گان بودستار جنگ، شد هزينه

نخسِت  آزمايش سه اما. بود هوا دردشمن  ياهسته يهاموشک کردن متوقف
 معرض در برنامه نيا يبرا دولت بودجه با .خورد شکست يتکنولوژاين 
 اما ،ديگري بود آزمايش داراي مشکالت. صورت گرفت چهارم آزمون ،خطر

 دهديم نشان جينتا به دروغ تائيد کرد که نبرگر،يو کاسپر گان،ير دفاع ريوز
 .انجام شده است يتموفقبا  آزمون نيا

 دنيپاش هم از به شروع ۱۹۸۹ سال در يشورو ريجماه اتحاد هنگامي که
 تا ينظام بودجه وعيت نداشت، موض"يشورو ديتهد "گريد و بود،کرده 
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 حزب دو هر يبانيپشت با ]اين بودجه [هنوز اما افت،ي کاهش يحدود
 تهيکم سيرئ ،۱۹۹۲ سال در. استمقدار هنگفتي  خواهيجمهور و دموکرات

 نظر دربا  دموکرات، حزباز  ،لس آسپين ندگان،ينما مجلس مسلح يروهاين
کاهش  ينظام بودجه درصد ۲ که کرد شنهاديپ يالمللنيب ديجد طيشراگرفتن 
 ٧١».برسد دالر ارديليم ۲۷۵ به دالر ارديليم ۲۸۱ ازيابد و 

شد پايان ديگري تدارک ديده ميهاي بيجنگ سرد تمام شده بود ولي جنگ
    .شدهاي جديد بايستي دوباره تعريف ميها نيز براي دورهو نقش رسانه

  
  و پايان جنگ سردرقومي سپهر ۷-۲-۶

د که تالش نپردازان وجود داران، طيف وسيعي از نظريهپس از مک لوه
براي نمونه به چند فرضيه در اين زمينه . را توضيح دهند» عصر جديد«اند کرده

: را معرفي کرد» جامعه اطالعاتي «۱۹۶۶کارل اشتاين باخ در . کنيماشاره مي
ار ها فقط کاالهاي مادي بيشتر و انرژي بيشتر در اختيدر آينده، انسان«

جامعه . ]شودبه آنها داده مي [ اطالعاتبيش از همهنخواهند داشت، بلکه 
ها هنوز قابل بررسي  انسانمطلع، محيطي است که کارکردهاي آن بر

  ٧٢»...نيست
پردازن، از آن جمله هاي وسيعي از جانب ساير نظريهدر همين زمينه بحث

  گردشيريليو سرعتو. ارائه شده است... و) ۱۹۹۰(، بولز )۱۹۸۹(ويريليو 
 گستره بحث فراتر از .نامدميکننده اطالعات را به عنوان متغير تعيين) دوران(

. آن است که در چارچوب فصل کنوني بتوان به تمام جوانب آن پرداخت
در اين دوره جديد که از دهه نود ميالدي آغاز  نکته مهم، اما اين است که 

العات، تکنولوژي و مديريت به نقاط شده و تاکنون در آن قرار داريم، اط
جهان دو قطبي با فروپاشي شوروي و . انددي اقتصاد معاصر تبديل شدهکلي



 گفتگوهاي زندان   ١٥٦

بلوک شرق به پايان رسيده است و سرمايه جهاني به سرکردگي سرمايه 
اين . دارانه جهان استامريکايي در مسير شکل دادن نظم نوين سرمايه

 . داري داردسازي سرمايه جهانيها، سمت و سوي نزديکي با روندچرخش
و حذف (ها و نظام ارزشي سازي فرهنگسازي سرمايه، نياز به جهانيجهاني

-ادغام رسانه. هاي نوين و کهن دارداز طريق رسانه) هاي نا همگنفرهنگ

-هاي کهن از طريق توليد همگن و انحصاري سينمايي، انحصارات و شبکه

ارات پرتيراژ توسط انحصارات بزرگ، در تلويزيوني، قبضه انتش-هاي راديو
در فاز جديد، . هاي زيادي از اهداف خود رسيده بودبخشفازهاي پيشين به 

اي خود را دارند، هاي نوين که به مدد دنياي اينترنت خصيصه محاورهرسانه
د، آنها را ندهها را پرورش مي آن،در نقش خدايگان جديد براي نسل جوان

پيوند » مجازي«هاي کوچک و بزرگ نجيرهزند و در نکمسخ و مدهوش مي
هنوز شتاب بسيار دارد اي، در اينترنت، تغيير شکل و امکانات رسانه. دندهمي

و هر از چندگاهي با اشکال ارتباطي جديدي در اينترنت به جذب مخاطبين 
 .  پردازندانبوه مي

ترين ي از سنجيدهاي، يک، ادواردو گالئانو نويسنده اروگوئه١٩٩٦در ژانويه 
 : اي دوره کنوني را در لوموند ديپلماتيک نوشتهاي فضاي رسانهرديه

نرساني تر در خدمت اطالعهاي همگاني در عصر الکترونيک بيشهرسان«
ها با تصوير و رسانه. هاي جامعه نئوليبرالگر ارزشاند و ستايشجامعه بشري

اما اين حق انتخاب را هم هند، دکالمشان انبوهي از دروغ به ما تحويل مي
 .براي ما قائلند که از بين چيزهاي هم شکل و يکسان يکي را انتخاب کنيم

تر از سيستم استبداد تصوير و کالم يک جانبه، با قدرتي به مراتب مخرب...
کند و عنوان شهروند نمونه را تک حزبي، شيوه معيني از زندگي را وضع مي

آزار باشد، بيننده منفعل و يي رام و بيکنندهرفکند که مصبه کسي اعطا مي
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اي، طبق قواعد تلويزيون تجارتي آمريکا، بايد هم سطح الگوهاي کليشه
 .اي باشدماهواره

. اي از تاريخ چنين غيردموکراتيک نبوده استاقتصاد جهاني در هيچ دوره...
ر سي ساله به استناد اعداد و ارقام سازمان ملل و بانک جهاني، نابرابري د

ترين اقشار ، بيست درصد از مرفه١٩٦٠در سال . اخير بيشتر شده است
جامعه بشري سي برابر تروتمندتر از بيست درصد از فقيرترين افراد بشر 

مندتر  تروتمندان شصت برابر از فقرا ثروت١٩٩٠بودند، حال آنکه در سال 
 .اندشده

تيک، علوم ارتباطات را قدرت کارگزاراِن اطالع رساني، در عصر انفورما...
مسلم، اما . جهاني بودن آزادي بيان امري مسلم است. انديک جانبه نام نهاده

که آناند تا دنياي پيرامون از احکام مرکز تبعيت کند، بيآن را چنان تغيير داده
تعداد خواستاران صنعت . هاي تحميلي از مرکز را داشته باشدحق نفي ارزش

صنعت فرهنگي، بازاري است بزرگ با ابعاد جهاني . ز نداردفرهنگي حد و مر
 .و کنترل اجتماعي آن، تنها در ابعاد جهاني ميسر است

آموزد تا خود را از چشم همان اين آينه کژنما به کودکان امريکاي التين مي
آينه کژنما . کنندکساني ببينند که تمام کودکان امريکاي التين را تحقير مي

. تا به واقعيتي ننگين تن در دهنددهد  را در شرايطي قرار مياين کودکان
کند تا اهميت مبارزه فرهنگي نرساني ما را مجبور ميتهاجم خوارکننده اطالع

اي را به درستي دريابيم و بيش از پيش ايستادگي نشان دهيم، آن هم در زمانه
يدمان را هم چون هاي همگاني درصددند تا ما را متقاعد کنند که امکه رسانه

 ٧٣.»اسبي از پاي مانده از دست بدهيم
 
 
 




