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سايت نقد به همراه يادداشتي ] ،[1مجموعه مقاﻻت يك سال ] [2اخير خود را منتشر و به استقبال كارهاي
پيشِ روي در سال دوم رفته است .دستاندركاران سايت ،اين مناسبت را نقطهاي براي »مكث و تأمل« و نيز
براي »ارزيابيِ پاسخ به پرسشِ مشروعيت و حق و ضرورت پيدايش و حضور« »نقد« و »سايت نقد« دانستهاند.
نوشته كوتاه كنوني ،نگاهي از زاويهاي معين خواهد داشت به سايت نقد ،چالشها و وظايف پيشِ رو .نقد سايت
خوبي همچون »نقد« ،نه از روي كمتوجهي به دستآوردهاي مثبتش در زمان كوتاه فعاليت ،بلكه اتفاقاً دليلي بر
صحه گذاردن براين دستاوردها و جدي گرفتن آن است .برخي نكات شايد گاه سختگيرانه و بهدور از توان
واقعي »ما« در لحظه فعلي بهنظر آيد ،ليكن سختبودن آن دليل بر ناممكن بودن آنها نيست.
رسانه ،ژورناليسم و تكليف سايت نقد
تجربهي يك سالهي سايت نقد را به شيوههاي مختلف ميتوان سنجيد .هدف نوشته كنوني »نقد محتواي نقد«،
نقد كنسپت يا انگاره همگانياش نيست؛ بلكه پرداختن به سايت نقد ،در مقام يك رسانه ،يا به عبارتي دقيقتر
يك رسانهي آلترناتيو است كه در نقد سيستم سرمايهداري ميكوشد» .نقد« يكي از وظايف اصلياش را چنين
خﻼصه ميكند:
»ضرورت كار و مبارزهي نظريِ هدفمند در متن و بستري ضد سرمايهدارانه و با چشماندازي رهاييبخش؛ كاري
در محتوا و مضمون ،نظري و در ماهيت ،سياسي؛ فعاليتي در فاصله و در تمايز روشن با كار آكادميك از يكسو
و ژورناليسمِ سياسي از سوي ديگر ،فارغ و مبرا از انكار اهميت و ضرورت هردوي اين حوزهها؛ مدعيِ دقت و
انسجام و نظم »علمي« و »حرفه«اي و متعهد به تشخص و صراحت سياسي ،رو در روي درندهخويي و
انسانستيزيِ ستم سرمايهداري ،چه در پيكر رژيم حاكم بر ايران و چه در قالب نظام ويرانگر سرمايهي جهاني«.
][3
با توجه به هدف نوشته كنوني ،بررسي و نقد محتوا و مضمونِ كارهاي منتشره در »نقد« خارج از وظيفه اين
نوشته است؛ با اين وجود ،ماهيت فعاليتهاي »نقد« كه سياسي است ،در اينجا مورد توجه قرار مي گيرند! سايت
نقد ،خود را با مرزبندي »كار آكادميك« و »ژورناليسمِ سياسي« تعين ميبخشد .گرچه ،بر روي هر يك از اين
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واژهها ميتوان مكث كرد .با تسامح ميتوان تصوري از آنچه مد نظرِ نگارندگان است از »كار آكادميك« و
»ژورناليسم سياسي« داشت .با اين حال ،اين پرسش بيپاسخ ميماند كه آيا »نقد« قائل به نقش رسانهاي خود
است؟ نوعي از »ژورناليسم« را براي »كار و مبارزهي نظريِ هدفمند در متن و بستري ضد سرمايهدارانه و با
چشماندازي رهاييبخش« براي كار به رسميت ميشناسد؟
علت طرح چنين پرسشهاي بديهياي اين است كه »نقد« توضيح ميدهد كه در زمينه رسانه و وظايف
رسانهاياش ،چه چيز ميخواهد نباشد ،ولي توضيح نميدهد كه چه چيز هست يا ميخواهد باشد؟ با اين ابهام،
نميتوان سنجيد كه آيا فﻼن مقاله يا بهمان مطلب ،آكادميك است يا مطلبي ژورناليستي سياسي )چپ؟ راست؟
پرولتري؟ بورژوايي؟ خرده بورژوايي؟ (...به حساب ميآيد .يا بالعكس ،يك نقد جانانه »نظريِ هدفمند در متن و
بستري ضد سرمايهدارانه و با چشماندازي رهاييبخش« به شمار ميرود؟ به زبان ساده ،مقياس و ميزان براي
سنجش كارهاي سايت و برنامهريزي آتي آن چيست؟ آيا هنوز سايت نقد در تكاپوي تدقيق اين معيارهاست؟ يا
شايد اهداف روشن است ولي نگارنده يا برخي از مخاطبان سايت به آن دقت نكردهاند؟
سايت نقد يك رسانه است ،يك رسانه آلترناتيو
به دريافت نگارنده ،سايت نقد ،رسانهاي از شبكه رسانههاي آلترناتيو فارسي زبان است و خصايص نمونهوار
رسانههاي آلترناتيو را داراست :رسانهاي براي »پاييني«ها ،كه با امكانات محدود مالي و تجهيزاتي ،براي ارتقاي
آگاهي و رساندن صدايي ديگر به كارگران و عموم مردم تﻼش ميكند .وجه تمايز رسانههايي كه در مقابل
رسانههاي حاكم قرار ميگيرند ،در محتوا و پايههاي اجتماعي مخاطبان آنهاست .اين رسانههاي آلترناتيو در
تركيب كاري خود ،در بهترين حالت تركيبي از افراد حرفهاي و باتجربه و نيز فعاﻻن غيرحرفهاي و شايد كم
تجربه دارند .نمونههاي كنوني يا پيشين چنين رسانههايي خود را صداي بيصدايان ،صداي محرومان ،تريبون
آزاد مردم و ...ناميدهاند .گرچه سايت نقد خود را »صدايي ...در كنار و همآوا با صداهاي ديگر« ] [4اعﻼم
ميكند ،با اين حال» ،پرهيز از خردهكاري يا تبديل شدن به جنگ سياسي/فرهنگي يا غلتيدن به كار »مجله«اي
و چندين حوزهي عمومي ديگر ،در اشتراك با هر رسانهي چپ ديگر« ] [5را از جمله چالشهايش ذكر كرده
است.
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همانگونه كه در سرفصل پيشين نيز اشاره شد؛ گويا سايت نقد ،هنوز در تعيين تكليف با خودش دل دو نيمي و
ناروشنيهايي را دارد .اينكه خردهكاري مذموم است و ژوناليسم بورژوايي كيفيت كاوشگر و علمي كافي ندارد،
مورد مجادله نيست ،اما اينها تعريف سلبي از چيزهايي است كه يك رسانه آلترناتيو نميخواهد و نبايستي باشد.
رسانه آلترناتيو نوع ديگري از »ژورناليسم« است كه در تقابل با ژورناليسم مبتذل بورژوايي ،موضوعات و
محتواي ديگري را توليد ميكند و به مخاطبين ميرساند .آنچه جايش در تعريف وضعيت سايت نقد خالي است
اين است كه در عرصه رسانهاي »چه مي خواهد باشد؟« اگر سايت نقد يك رسانه است ،در چه مسيري راه خود
را ترسيم كرده و ميكند؟ توقع تعريفي جامع و مانع ،حتي يكدست و كامل از سايت نقد نيست .اما روشن
نساختن نقش و انتظارات از سايت نقد ،به بﻼتكليفي در مورد وظايفش دامن ميزند.
اين »بﻼتكليفي دوران آغاز و شكلگيري« ،خاص سايت نقد نيست .تجربه ساير رسانهها و سايتها در دو يا سه
دهه اخير نشان ميدهد كه ناروشني در تعريف وظايف رسانه ،اهداف و اولويتهاي اصلياش ،انرژي و توان
ناﻻزمي را از گردانندگان آن رسانه ميگيرد .كشش و جذابيت اوليه آن را تضعيف ميكند و در نهايت آن را
تبديل به »مجله«اي اينترنتي شبيه مجﻼت ديگر  -با اندك تفاوتهايي در نوانسهاي رنگ و طنين مطالب و
بحثها با ساير مجﻼت مجازي ديگر!  -ميكند.
عﻼوه براين ،اين ناروشنيِ اهداف و معيارهاي رسانه – هر چند ،در ذهن گردانندگان رسانه روشن باشد -
مخاطبان و همكاران احتمالي رسانه را بﻼتكليف ميكند .انرژي و عﻼقه اوليه به ايدههاي خوبي كه موجب
تجمعِ گروه اوليهي بنيانگذاران رسانه شده است را كاهش ميدهد و شانس جهش به كيفيتي جديد براي يك
رسانه آلترناتيو قدرتمند را از بين ميبرد.
باري ،سايت نقد ،رسانهاي آلترناتيو است كه در فرايند شكلگيري اوليه خود به سر ميبرد .اگر اين نقش و
وضعيت تحولپذير رسانهاي نوبنياد پذيرفته شود ،آنگاه چند صدايي بودن و انتظار و پذيرش تنوع راههاي پيشِ
رو ،امري بيروني نخواهد بود ،بلكه در سياست سايت نقد امري ذاتي ،دروني و ملهم از وضعيت دگرگونشونده و
رشديابندهاش خواهد بود.
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جنبشهاي اجتماعي و سياسي كنوني و نقش كنشگران
اگر »دستور كار« نقد همچنان »پيوند اندام وار با نبض ،متن و كنشگران يك جنبش اجتماعي و سياسيِ واقعي،
به طور بﻼواسطه« ] [6است ،آن گاه بايد ،راهكارهاي روشن و عملي براي ايجاد امكان همانديشي و تبادل نظر
با اين »كنشگران جنبش اجتماعي و سياسي« ترسيم و اعﻼم شوند .ادامه زندگي و رشد يك رسانه آلترناتيو ،نياز
به سازماندهيِ همدلي و همراهي انبوهي از كنشگراني دارد كه ايدهها و كارهاي خود را به اين رسانه انتقال
ميدهند» .بندناف نشريهاي آفرينشگر ،به جنبش يا جنبشهاي ناظر اجتماعي آن و سخنگويانش پيوند خورده
است [7] «.سايت نقد ،در دورهاي پرالتهاب متولد شده است .از خيزش دي ماه  1396تاكنون ،از همه سو
مسائلي هستند كه ما )و نقد نيز به عنوان بخش ﻻينفك »ما«( بايستي به آن بپردازند .با اين حال ،در سايت نقد
تﻼطمها و چالشهاي مبارزه طبقاتي در ايرانِ كنوني ،هنوز به اندازه كافي ديده نميشود .در عرصه نظري،
موضوعات مبرم جنبش كنوني هنوز وزن كافي در مقاﻻت و ترجمهها ندارند .بافت همكاران سايت نقد ،اين
اميدواري را به وجود ميآورند كه اين كاستي در سال دومِ فعاليتها ،كمتر شود.
ارتباط با مخاطبين ،رسانههاي نوين ،رسانههاي كﻼسيك
»نقد« به سهم خود به عنوان صفحه اينترنتي و نيز در رسانههاي اجتماعي نظير فيس بوك ،توييتر و كانال
تلگرام حضور دارد .توجه به رسانههاي جديد ،نقطه مثبتي در كارهاي سايت نقد به شمار ميرود ،ليكن همچون
موج جديد رسانههايي با بودجه و امكانات محدود ،سايت نقد )به عمد يا به اجبار شرايط؟( رسانههاي كﻼسيك
نظير انتشارِ كتابهاي موضوعي را از نظر دور داشته است .اين كاستي در استفاده از رسانههاي صوتي و
تصويري و ارتباط مستقيم با مخاطبين نيز وجود دارد .هر كانال رسانهاي مخاطبين خاص خودش را دارد،
استفاده از كانالهاي ارتباطي جديد ،دليلي براي بيتوجهي به رسانههاي چاپي ،صوتي و تصويري نيست.
تركيب تحريري
سايت نقد ،در همين يك ساله شيفتگي خود را براي ارائه كار كيفي نشان داده است .اين يكي از مشخصههاي
خوب اين سايت است .در عين حال ،حضور نيروي تحريري )اعم از مترجم ،نويسنده يا مولف( جوان و يا به
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نسبت كمتجربه عامل كم اهميتتري از كيفيت مطالب منتشره در سايت نيست .تركيب مناسب تحريريهاي با
اعضايي با سطوح مختلف تجربه ،سن ،جنسيت و زمينههاي متفاوت قومي و فرهنگي ،افقهاي بيشتري را براي
كار خﻼقانه ميگشايد .بر نگارنده روشن است كه با توجه به امكانات و شرايط موجود ،گاه حق انتخاب و
برنامهريزي براي كارهاي تحريري رسانههاي آلترناتيو ،از جمله سايت نقد ،محدود است ،ليكن گاه توجه به
چنين ضرورتي ،شانس دستيابي به چنين تركيبهايي را افزايش ميدهد.
رسانههاي حاكم ،رسانههاي آلترناتيو :تك صدايي يا چند صدايي؟
به زيبايي و درستي ميخوانيم كه»» :نقد« ميخواهد در فضاي نقد اقتصاد سياسي ،نقد ايدئولوژيِ بورژوايي ،نقد
بتوارگيِ كاﻻيي ،صدايي باشد در كنار و همآوا با صداهاي ديگر ،هريك به زباني و لحني ،گوناگون و هريك
پژواك جايگاه و خواستهاي ريشهدار در ساختوبافتي اجتماعي و تاريخي و تﻼشي براي تصويرپردازي از
جامعهاي آرماني؛ هرچه بيشتر باشند اين صداها ،بهتر[8] «.
با اينحال ،اين توجه به »چندصدا«يي بودن سايت نقد و نيز ارتباطش با رسانههاي آلترناتيو ديگر در عملِ يك
سالهاش به روشني ديده نميشود .در دورهاي كه رسانههاي حاكم يا به عبارتي ديگر مين استريم ،تاريخ دروغين
مينويسند و تسليم به سرمايهداري را توصيه و تشويق ميكنند ،وزن رسانههاي آلترناتيو فارسي زبان بسيار كم
است .فردگرايي ،خودمحورپنداري و فرقهگرايي با هزار لباس نوين در تكاپوست كه امكان همكاري و
شكلگيري شبكهاي از رسانههاي آلترناتيو در برابر رسانههاي حاكم را از بين ببرد .سايت نقد ،اگر نقدي بر اين
رويكرد تك صدايي و فرقهگرايانه دارد ،اگر تاكيد دارد كه »هرچه بيشتر باشند اين صداها ،بهتر« ،بايستي چاره
و راهكار خود را براي تقويت اين صداهاي ديگر ارائه دهد .نميتوان انتظار پﻼتفرمي باز و چند نظري داشت،
ولي بدون ارائه راه حلي معين در اينباره بهكارهاي رسانه خويش مشغول بود.
بسياري از صفحات اينترنتي فارسي زبان كه در مقوله رسانههاي آلترناتيو قرار ميگيرند ،هنوز مرز روشن و
معيني با رسانههايي با وظيفه ارگان حزبي و سازماني تعريف نكردهاند .گرچه ،حتي احزاب كمونيست و
سوسياليست كنوني اروپايي نيز از سياست سختگيرانه در »ارگان«هاي خود فاصله گرفتهاند ،محافل گردآمدهي
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فارسي زبان حول صفحات اينترنتي ،گاه بهصفحات خود همچون يك ارگان حزبي نگاه ميكنند .مرزبندي
قويتر و روشنتر با اين فضا ،مطمئناً براي سايت نقد ،يك نقطه برتر و روشن به سويِ سياست چند صدايي ،و
رشد و باروريِ تبادل نظرهاي خﻼق در زمينه »كار و مبارزهي نظريِ هدفمند در متن و بستري ضد سرمايهدارانه
و با چشماندازي رهاييبخش« ] [9خواهد شد.
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] [7پرويز قليچ خاني و نشريه آرش :هفتخوانِ درد اهل قلم در روزگارِ ما ،از همايون ايواني. /http://dialogt.de/homayon_iwani-2 :
] [8همان.
] [9يك سالگي »نقد«. https://wp.me/p9vUft-Mm :

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-NU :
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