اختالل رسانهای؛ ویژگی تاریخی سال
عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی

هنگامی که به تاریخ ۱۵۰سال اخیر کشور نظر میکنیم،
برخی از ســالها همیشــه در خاطره جمعی ما باقی مانده
است ،زیرا آن را با یک تحول جدی قرین میدانیم .هرچند
به میزانی که بــا این تاریخ فاصله میگیریم ،حضور برخی
از این ســالها در چشــمانداز تاریخی کمرنگتر میشــوند
ولی برخی دیگــر همچنان پررنگ خواهند بــود .اگر درباره
ســالهای انقالب و پس از آن مرور کنیم ،سالهای ،1357
 1376 ،1368 ،1367 ،1360 ،1359 ،1358و 1388
هرکــدام از جهتی مهــم هســتند و در خاطرههــا ماندهاند،
به نظــر بنده ســال  ۱۳۹۶نیز از این نوع سالهاســت .علت
آن به نظرم تفاوت کیفی اســت که این ســال ،جامعه ایران
را نســبت بهگذشــته متمایــز کــرده اســت .البته شــاید این
ســال تفاوت چندان زیادی با ســال  ۱۳۹۵نداشــته باشــد و
 ۱۳۹۵بــا ۱۳۹۴و بههمیــن ترتیب با ۱۳۹۰ولی ســال۱۳۹۶
همان لحظهای اســت که یک لیوان در حال پر شدن سرریز
میشود و تحولی کیفی را در جامعه به نمایش میگذارد.
متمایــز بودن این ســالها را بــه طور معمــول از طریق
اتفاقات آن میشناسند ،انتخابات اردیبهشت ماه و سپس
اعتراضــات دی مــاه دو اتفــاق بســیار مهم بودنــد و بهنظر
بنده کیفیت انتخابات  ۱۳۹۶بهکلی با انتخاباتهای قبلی
متفــاوت بــود و حکایت از حضــور با معنایی دیگر از ســوی
مــردم در عرصــه سیاســی داشــت کــه موضوع بحــث این
یادداشــت نیســت ،ولی این کیفیت جدید ،ناشی از امکان
وجود همین انتخاباتی بود که با نظارتهای شــدید برگزار
میشود.
اهمیــت رویدادها و اعتراضات خیابانــی دی ماه نیز بر
کسی پوشــیده نیســت و نســبت به اهمیت آنها اتفاق نظر
وجــود دارد و برای نخســتین بار بود که طــی چند دهه اخیر
در ایران رخ میداد.

بهارپنجم اعتدال
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

بــا فرارســیدن ســال جدیــد خورشــیدی ،تفکــر و
اندیشــه اعتــدال پنجمیــن بهار خــود را تجربــه میکند
و بــه فضــل الهی هنــوز این فرصــت را خواهد داشــت تا
شــاهد بهارهــای دیگــر هــم باشــد .واقعیت این اســت
طــی ایــن مــدت ،اندیشــه و مشــی اعتدالــی توانســت
بتدریــج گامهــای اساســی و مهمــی بــرای منافــع ملی
بــردارد و در حــوزههــای سیاســت خارجــی ،سیاســت
داخلــی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دســتاوردهای
قابــل توجهــی بــرای جامعه ایرانــی به ارمغــان بیاورد؛
دستاوردهایی که استمرار نیز خواهد داشت .دراین باره
نکات زیرقابل توجه است:
 -۱دربهار ،۱۳۹۲بخش قابــل توجهی ازمردم نگران
وضعیت جامعه تحریم زده بوده و این پرسش را مطرح
میکردنــد کــه آیــا امیــدی هســت تــا ســایه تحریمهای
هستهای شــورای امنیت ســازمان ملل ،برداشته و کشور
از تهدیدات خارجی دور شــود و بار دیگر شاهد التهابات
سیاسی واقتصادی نباشــیم .درآن روزها ،خواص نگران
آن بودنــد کــه با تــداوم وضــع موجــود ،وضعیــت ایران
درشــورای امنیــت ازمــاده  ۴۱فصــل هفتــم کــه شــامل
تحریم های اقتصادی بود ،به ماده  ۴۲که شامل برخورد
نظامی اســت ،تبدیل شــود و وضعیــت بدتر از آن شــود
کــه درآن بودیم .ایــن نگرانی نــه تنها در سیاســتمداران
اصالحطلــب ومیانــه رو ،بلکــه درمیــان سیاســتمداران
اصولگــرا هــم کــم وبیــش وجــود داشــت .بــرای نمونــه

این یادداشــت در مقام توصیف این وقایع نیست ،بلکه
در صــدد آن اســت کــه یکی از ریشــهها یــا عوامــل اصلی یا
حداقــل مهمترین عامل بروز این تحــوالت را معرفی کند.
بهگمــان بنده مهمترین علــت بروز این وضــع و رویدادها،
شکســت انحصار رســانههای رســمی اســت .از گذشته دور
یکــی از محوریتریــن مشــکالت و مســائل جامعــه ایــران،
کوشش برای آزادی دسترسی بهرسانههای آزاد بوده است
ولــی حکومتها همــواره در برابر دسترســی آزاد بههرگونه
رســانه اعــم از چاپی ،صوتی یا تصویری حساســیت بســیار
زیادی داشــتهاند .هرگاه هم بخشی از این رسانهها در مسیر
آزاد قرار میگرفتند بسرعت شاهد بازتابهای سیاسی آن
در ســطح ســاخت قدرت و اقتــدار حکومت بودیــم .چه در
ابتــدای انقالب و تا ســال ۱۳۶۰و چه از ســال  ۱۳۷۶تا ۱۳۷۹
شــاهد این وضع هســتیم .آزادی پایدار رســانه خواه ناخواه
متناظر اســت بــا حــدی از پذیــرش تکثــر و چندصدایی در
جامعه و این چندصدایی نیز باید در ساختار قدرت بازتاب
پیدا کند ،در غیر این صورت تناقض عجیبی را دامن خواهد
زد؛ تناقضــی که دیر یــا زود ب ه بحران سیاســی منجر خواهد
شــد .در موارد گذشــته که رســانهها بهصورت مقطعی آزاد
میشــدند ،امکان تغییر فضای آزاد رسانهای وجود داشت
و حکومت میتوانست اوضاع را بهشکل سابق درآورد ولی
در دهه اخیر شاهد تحولی شگرف هستیم که نه تنها کنترل
این فضا را از دست حکومت خارج کرده است ،بلکه آزادی
رسانهها بهشکلی درآمده که حتی خارج از هرگونه ضوابط
و معیارهــای قانونی و اخالقی هــم میتواند به حیات خود
ادامه دهد.
ترکیب تلفــن همراه با اینترنت و شــبکههای اجتماعی
کلیــت معادلــه نامیمــون انحصــار رســانهای رســمی را در
صداوســیما به هم زده اســت .نه تنها این انحصــار را ویران
کــرده بلکه بدتــر از آن اینکه آن رســانه انحصــاری را به کلی
بــه حاشــیه برده اســت .نتیجــه چه شــده اســت؟ مدیریت
اجتماعــی و سیاســی در ایــران طــی دهههای گذشــته خود
را بــا ســاختار انحصــار رســانهای تطبیــق داده و بــه آن خــو

سخنان انتقادی علی اکبر والیتی نسبت به کارکرد سعید
جلیلیدرقضیههستهایدرمناظراتصداوسیما،ناشی
ازهمین نگرانی ملی و فراگیربود .با وجود این مشــارکت
قابــل توجه مردم درانتخابات ســال ۹۲نشــان داد مردم
همچنــان به تغییروضع موجــود امیدوارند و به گزینهای
اقبــال کردند که قــول داده بود قضیه هســتهای را بخوبی
مدیریت کند .حســن روحانی رئیــس جمهوری منتخب
توانســت باحمایت رهبر معظم انقالب اســامی و دیگر
ارکان قــدرت بخصــوص قــوه مقننــه ،پروژه هســتهای را
به ســرانجام برســاند و بابرداشــتن تحریمهای هستهای
ســازمان ملل ،بار دیگرصادرات نفت رابه قبل ازتحریم
هــا برگردانــد تــا گشایشــی درفــروش نفــت ایجــاد شــود
و از التهابــات روزمــره اقتصــادی وبــه تبــع آن التهابــات
روحــی و روانــی جامعــه بکاهــد .عــاوه برایــن ،توافــق
هســتهای پروپاگانــدای دشــمن مبنــی براینکه ایــران به
دنبــال بمب هســتهای اســت خنثی کــرد و مقولــه ایران
هراســی را کاهش داد و سبب شــد حربه تروریستی بودن
ایــران ازدشــمنان گرفتــه شــود؛ بخصــوص که بــا پدیدار
شــدن داعــش درســطح خاورمیانــه عقالنیــت اســام
سیاســی درایران بیشــتر از گذشــته بــرای جهــان معلوم
شــد .بنابرایــن تفکرومنطــق اعتدالی حاکم برسیاســت
ایــران پــس ازخرداد۱۳۹۲ســبب شــد تهدیــدات کمترو
فرصت های بیشــتری برای کشــورفراهم شــود .ســرمایه
گذاری۳۲میلیاردی کشــورهای دیگر به شــکل فاینانس
نشــان ازثبــات سیاســی کشــور بــرای دیگرکشــورها دارد.
همــه قرائــن وشــواهد نشــان ازآن دارد درســال جدیــد
شمســی همچنــان باخردمنــدی درسیاســت خارجــی
کشــوراز ثبــات خوبــی برخورداربوده وهمچنان مســتعد

کرده اســت .آن انحصار رســانهای کارکرد خــاص خود را در
ســاختار قدرت و اعمال ســلطه داشــته اســت واال کســی به
آن تن نمــیداد .اکنون و طی این چند ســال اخیر اوضاع به
مــرور تغییــر کرده اســت و تغییرات رســانهای با گذشــته به
کلی متفاوت است .این روند تغییرات کمی ،در سال ۱۳۹۶
تبدیــل به یک تغییر کیفی شــده اســت .نماد آن برداشــتن
فیلترینگ تلگرام اســت .چرا تلگرام رفع فیلتر شد؟ به این
دلیل که روغــن ریخته را نذر امامــزاده میکنند .فیلترینگ
بالموضــوع شــده بــود .حتــی اگر خــوب نــگاه کنیــم ،دیگر
بازداشــت فعاالن رسانهای نیز مفید فایده نیست و چه بسا
بیمعنا شده است .از همه بدتر اینکه اجتماعی شدن افراد
جامعــه که پیــش از این از طریق صداوســیما و رســانههای
رسمی بود ،االن به کلی تغییر کرده است .تمامی اطالعات
نشــاندهنده ایــن واقعیت اســت کــه صداوســیما جایگاه
انحصاری خبری و تحلیلی خود را از دســت داده اســت و در
این زمینه ب ه یک رســانه درجه دوم و حتی سوم تبدیل شده
است.کارکردآندرحدارائهبرنامه ۹۰ودورهمیوخندوانه
و سریالهای مشــابه است .مخاطبان سیاســی آن در میان
اقشــار کماثرتر مثل افــرادی با تحصیالت پایین ،ســن باال،
مناطقغیرشهریو...هستند .صداوسیماافقوچشمانداز
روشــنی را پیش روی خــود نمیبیند .ادامه ایــن وضع آن را
ضعیفتــر از پیــش میکند .تــوان اصالحــات درونزا را نیز
ندارد .از همه بدتر اینکه اگر بخواهد (که در بسیاری از موارد
میخواهــد) ژســت مردممــداری گرفتــه و شــیوه انتقــادی
را انتخــاب کنــد ،ایــن کار را یکســویه و بــه صــورت مخرب
انجــام میدهد .در ســال  1396اختــال رســانهای در ایران
بــه اوج خود رســیده و ثبــات و پایداری اجتماعی و سیاســی
ایــران را تهدیــد میکنــد .شــرط الزم و مقدماتی بــرای حل
بزرگ موجود میان رســانه
این ناپایــداری ،اصالح
شــکاف ِ
ِ
رســمی و رســانههای غیررســمی اســت .از این جهت سال
 ۱۳۹۶بهعنــوان مقطعی که ملت و جامعه ایران را از حیث
دسترسی به رســانه آزاد به نقطه بازگشتناپذیری رسانده
است در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد ماند.

سرمایه گذاریهای بیشترازگذشته است.
 -۲تاقبــل ازحاکمیــت اندیشــه ومشــی اعتدالــی
درسیاســت داخلی وفرهنگی کشور ،مســائل و مشکالت
این حوزه اهالی فرهنگ و فعاالن حزبی را میآزرد.
مدتهــا بود که « خانه احزاب ایــران» تعطیل و «خانه
ســینما» پلمب بود و برگزاری مراســم ۱۶آذر در انحصار
یــک جریــان فکــری خــاص و فــروش فیلــم درکمترین
حدخــود بود .ازبهــار ۹۲تا این بهــار ،رونق قابــل توجهی
درفــروش فیلــم دیــده میشــود؛ رونقــی که پیــش ازاین
خــواب وخیــال مینمــود .تمامی قرائن وشــواهد نشــان
میدهد انبســاط درعرصه سیاســت و فرهنگ ،سرلوحه
اندیشــه ومنش اعتدالی درســال جدید باشد .ایستادگی
ریاســت جمهــوری در رفــع فیلترتلگرام پــس ازچند روز
فیلترینگ ،تأییدی براین مدعاست.
 -۳واقعیــت این اســت منطــق اعتــدال همچنان به
دنبــال آن اســت تــا توازنی میان آرمــان هــا و واقعیت ها
برقرارکند تا با آرمان زدگی وشعارگرایی ازسویی و ازسوی
دیگــر بــا واقعگرایــی محــض و روزمرگــی ،فاصلــه خــود
راحفظ کند.
اعتــدال تــاش خواهــد کــرد تــا ازایجــاد گســل هــای
جامعــه ایرانی جلوگیــری کرده وهمچنــان وحدت ملی
برقرارباشد.
فرامــوش نکنیــم جامعه ایرانــی آکنده از گســل های
شــیعه وســنی؛ گســل اقوام ایرانی؛ گسل ســنتی ومدرن؛
گســل اســام وایران ومهمترازهمه گســل نســلی است.
برای رســیدن به توسعه پایدارمی بایســت با خردمندی
وعقالنیت ازفعال شدن گسل ها جلوگیری کرد و اندیشه
اعتدالی بهترین راهکاربرای رسیدن به این هدف است.

سیاسی
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