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مقدمه
در مقاله قبلی به آمار برخی از سایت های چپ اینترنتی نگاهی داشتم و سعی نمودم در بستر ای��ن آم��ار،
اوضاع فعلی این نشریات را نشان دهم. همانطور که در آن مقاله  نیز اشاره شد، نتایج آن آم��ار ب��ه ج��ز در
م��واردی- ح��داقل ب��رای م��ن- غیرمنتظ��ره نب��ود و اک��ثر دس��ت  ان��در ک��اران ای��ن س��ایت ها خ��ود از آم��ار
خوانندگانشان اطلع دارند و  روزانه میزان صعود و سقوط کاربران را تحت نظر دارند. آنچه که م��ن تلش
به انجام آن نمودم، جمع اوری آمار مربوط به اکثر سایت ها به طور یک جا بود وبس. ه�دف نویس�نده ای�ن
سطور فقط جان تازه ای دمیدن ب�ه روح ای�ن مش�کل ق�دیمی و ایج�اد بح�ث ح�ول ان، ب�ه منظ�ور ی�افتن
راه حلی برای این «مشکل» بود. مشکل را در گی�ومه گذاش�تم، چ�را ک�ه ای�ن ام�ر از نظ�ر ع�ده ای مش�کل

نبوده و روند محتوم همه این سایت ها می باشد و فقط باید آن را پذیرفت.
به مقاله مذکور چند انتقاد شد که من در این مقاله به بخش�ی از ان�ان می پ�ردازم. رئوس ای�ن انتق�ادات را

می توان چنین عنوان کرد.
چرا چپ؟ چرا بایستی سیر نزولی نشریات چ�پ را عم��ده نم��ود و بقی��ه نش�ریات را از آن مج��زا.1

کرد؟
این موضوع چیزی است که همه از آن اطلع دارند و مسئله ای را حل نمی کند. مشکل یافتن.2

راه حل این قضیه است.
آیا ما باید به طور کورکورانه به امار توجه کنیم و فقط بذر ناامیدی بپاشیم؟.3

در این مقاله من به امکانات مثبتی که وجود دارند و می توان از آن استفاده نم��ود می پ��ردازم. ب��رای آنک��ه
حوصله خواننده بی تاب نیز سر نرود من از «راه ح�ل» خ�ود ش�روع می کن�م  و در ض�میمه  مق�اله  خیل�ی



کوتاه به پاسخگویی سؤال اول و برخی از انتقادات مشابه   پرداخته و  نیز آمار برخی  از سایت های دیگ��ر
را با  نشریات  مقاله قبل  مقایسه و یا تکمیل می کنم. من فکر می کنم که هدف اص��لی هم��ه م��ا بایس��تی
تلش در جهت یافتن  راه حلی ب�رای ای�ن مش�کل  باش�د. م�ن همچنی��ن فک�ر می دان��م  ک�ه نویس�نده در
مقایسه با دیگر دست اندر کاران بردبار و فداکار ای��ن س�ایت ها تجرب��ه بس�یار کم��ی دارد  و احتم��ال  آن ه�ا
راه حل های بسیار بهتر و سازنده تری برای حل ای��ن موض�وع دارن��د. در ای��ن ص�ورت ش�اید ط��رح نظ��رات
ناپخته من زمینه را ب�رای ط��رح نظرات��ی فراه��م س�ازد ک��ه م��دت ها راج�ع ب��ه آن فک�ر ش�ده ام��ا در س�طح

گسترده ای مطرح نگشته است. 

تنوعیاتشتت؟
زمانی ایروینگ هاو، یکی از روشنفکران بنام  آمریکا و بنیان گذار مجل��ه دیس��نت در آمریک��ا گف��ت، وق��تی
روشنفکران کار دیگری ندارند ، مجله درست می کنند.  این موضوع اگر چه نه همه مشکل ، بلکه یکی از
اجزاء اساسی  معضل کنونی ماست.  همچنین زمانی که هاو ای��ن موض��وع را عن��وان ک��رد، راه ان��داختن
یک مجله کار ساده ای نبود، اما امروز به خاطر  امکانات بسیار عالی تکنیکی، تنوع طل��بی  و نی��ز تش��دید
گرایشات فردگرایانه در دوران کنونی،  بسیار  ساده و  رایج است و گفته وی بیش از ه��ر زم��ان دیگ��ری در
مورد ما صدق می کند. اینک روشنفکران ما  وقتی ک�ار دیگ�ری ندارن��د، س�ایت اینترن��تی راه می اندازن��د.

دریچه ها یکی از نمونه های بسیار کوچک آن است.
اما  چرا چنین است؟ چرا در چپ، خصوصا آن هایی که اینق��در در م�ورد ک�ار جمع��ی ص�حبت می کنن��د،
خود اینقدر اصرار بر کار فردی دارند؟ طبعا این یکی از خصوص��یات انس��انی اس��ت، ض��من  اینک��ه هم��ه

 هزار ساله اخیر خود۵۰می دانیم  انسان های امروزی بدون کار جمعی و همکاری در طول تاریخ حداقل 
نمی توانست دوام اورد. 

یکی از دلیل اصلی این مورد مشخص نیافتن یک پلتفرم مناسب اس��ت. آی��ا می ت��وان پلتف��رم مناس��بی
ایجاد کرد که هم برای تمام روشنفکران چپ ما به اندازه  کافی  جذاب باشد و هم آن ه��ا را ب��ه خ��اطر ای��ن

همکاری در چنگال خود اسیر نکند؟
دلیل دیگر کیفیت نازل بسیاری از وبگاه ها،  پراکندگی زیاد و وسعت موضوعات، و ندیدن یک خط قرم��ز
در میان این موضوعات است. ی��ک عل��ت مه��م دیگ�ر، وابس��تگی های حزب��ی و ی�ا ع��دم ای��ن وابس��تگی ها
می باشد. اما بنا به   آنچه که در ابتدا به نقل از هاو گفت��ه ش��د، ح��تی در ص��ورت در دس��ترس ب��ودن ی��ک



پلتفرم مناسب و یک نشریه اینترنتی با کیفیت بال ، که تعدادش��ان ام��روزه ک��م ه��م نیس��ت، س��ایت های
مختلف باز هم وجود خواهند داشت و نمی توان و نباید سعی در نابودی انان نمود.  طبعا دلی��ل دیگ��ری
را می توان برشمرد، اما از نظر من این دلیل از جمله مهمترین انهاست و خیلی از دلیل دیگر را می توان

به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به چند دلیل بال ربط داد.

جانیتازهدردمنشریاتکوچک
 بحران روزنامه های سنتی که از اواخر دهه های آخ��ر س��ده قب��ل آغ��از ش��ده ب��ود ب��ا رش��د تکنی��ک جدی��د
اینترنتی، وب ، به سرعت تعمیق یافت.  صفحات پرخرج  هنر و ادبیات، یا صفحات بین المللی روزنامه ه�ا
که نیاز به خبرنگاران خارجی داشتند کمترین خواننده را به خود اختصاص می دادند. ک��م ک��م ص��فحات
پر در آمد  مانند حوادث، و صفحات مختص ب��ه زن��دگی و ش�ایعات س�تارگان هن��ر و  ورزش ب�زرگ و بزرگ��تر

شدند و  صفحات پرخرج اما کم در آمد کوچک و کوچکتر گشتند.
 ، خانم یونانی -امریکایی اریانا هافینگتون به همراه سه ت��ن دیگ��ر از ی��اران خ��ود نش��ریه و۲۰۰۵در سال 

شبکه خبری اینترنتی هافتینگتون پست را بنیاد نهاد. شش سال بعد آمریکا انلین این ش��بکه خ��بری را
به مبلغ گزافی خرید.  شبکه مزبور از زمان تاسیس خود ت�اثیر زی��ادی ب�ر ش��کل ک�ار روزنامه ه��ای س��نتی
گذاشته است.  بنا به گفته خانم امیلی بیکرتون، مدل جدید هافتینگتون پست جهت گیری تازه ای ب��رای
روزنامه نگاری به جای نهاد. ویراستاران بایستی چشم شان را به شبکه های اجتم��اعی دوخت��ه و ب��ا کم��ک
ابزارهای بسیار پیشرفته  و موتورهای جستجوگر،  مهمترین عن��اوین و موض�وعات خ��بری را از رس��انه های
گروهی اخذ کرده و بسرعت موضوعات «داغ» را تهیه نمایند.  خبرنگ��اران مجبورن��د اخب��ار و نوش��ته حتی

تحلیلی خود را  بر اساس اخبار اژانس های رسمی، آماده نمایند. 
در واقع ما امروز  اخباری را که یک اژانس خبری رسمی گزارش داده تحت عناوین مختلف، اما تقریب��ا  ب��ا
همان محتوی در نشریات متفاوت می خوانیم. این مسأله قبل از هر چیز مربوط ب��ه فش��اری اس��ت ک��ه از
طرف صاحبان جراید برای نشر سریع اخبار  و یا نوشته های تحلیلی به خبرنگ��اران وارد می ش��ود. ن��تیجه
این امر نوشته های یکسان و متأسفانه در موارد زیادی تحلیل های آبک��ی از ح��وادث اس��ت. طبع��ا امک��ان
پخش سریع اخبار دستاورد بزرگی برای ماست. این موضوع در کشورهای اس��تبداد زده ای چ��ون ای��ران،
دارای اهمیت بیشتری است. اما  این یک رنگی و همگونی اخبار منجر به پدیده دیگری به نام اجتناب از
اخبار شده است. هر چند که تحقیقات در مورد آن گروهی از مردم که تماشای تلویزیون، شنیدن رادی��و،



و یا خواندن روزنامه ها  رابه خاطر اجتن��اب از اخب�ار تک��راری کن�ار گذاش��ته اند،  در ح��د بس�یار مق��دماتی
است، اما ما در غرب با واژه ای چون «اجتناب کنندگان اخبار» روب��رو هس��تیم. ای��ن اف��راد اگ��ر چ��ه هن��وز
بسیار اندک هستند، اما به انحاء مختلف چشم و گوش خود را ب��ر اخب��ار می بندن��د.  ای��ن پدی��ده   نش��ان

دیگری از خستگی از اخبار تکراری و یا رسمی  می باشد. 
هر چند پدیده یاد شده هنوز  در حد نازلی است، اما  ما را در برابر  این سؤال جدی  قرار می دهد ک��ه آی��ا
نشریات چپ اینترنتی با بازنشر اخبار ایران، در شرایطی که  عده ای از خوان��دن اخب��ار تک��راری در ح��ال
فرار هستند، بر تعداد خوانندگان خود می افزایند؟  اگر مسأله تع��داد خوانن��دگان،  کلی��ک و لی��ک ب��رای
سایت های نشریات انتفاعی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد، آیا برای سایت های غیرانتفاعی که تع��داد
خوانندگانش در لحظه کمتر اهمیت دارد و باید به آن در یک پرسپکتو طولنی تر زمانی نگاه کنند، دارای
همان اهمیت است؟ حتی اگر خوانندگان ای��ن نش��ریات ب��ه چنی��ن اخب��اری نگ��اه کنن��د، آی��ا نبای��د ای��ن
نشریات هم وغم و منابع  بسیار کوچک خود را صرف مقالت ، تحلیل ها و  یا آنچه که توانایی آن را دارند،
آنچه که  در دیگر نشریات بدان کمتر پرداخته می شود، آنچه که آن ها فکر می کنند بایستی ب��ه آن بس��یار
عمیق تر پرداخته شود، نمایند تا اینکه به باز نش�ر ی��ک خ��بر تک��راری ک��ه ح��تی از هم�ان ابت��دا  ش�اید در

بی بی سی و دویچه وله  نیز تکراری بوده است، بپردازند؟    
در همین رابطه بایستی گفته شود که بسیاری از خوانندگان نشریات اینترنتی خبری-تحلیل��ی کوچ��ک،
اخبار «مهم» درج شده در آنجا را یا قبل  در بی بی سی و سایر خبرگزاری ها خوانده اند و یا اینکه ح��تی ب��ا
دیدن خبر در این نشریات، باز به منبع «اصلی» آن یعنی بی بی سی، رادی��و ف��ردا، و ... مراجع��ه خواهن��د
کرد. تنها اهمیتی که درج یک خبر تکراری در این نشریات دارد، تأکید بر اهمیت خبری است که این یا
آن نشریه در  بازنشر  خبری که  انتخاب کرده است،  می کند. دوباره این سؤال را باید از خود بکنی��م، آی��ا

فقط  تأکید بر اهمیت یک خبر، اینقدر اهمیت دارد؟
امروز یکی دیگر از پدیده های جالب توجه، اهمیت یافتن دوب��اره  نش��ریات کوچ��ک اس��ت. در زم��انی ک��ه
بسیاری از نشریات بزرگ شاهد کاهش سود خود هستند، ن�برد در دو جه��ت مختل��ف ب�رای زن��ده مان��دن
ص��ورت می گی��رد. اول  بس��یاری از نش��ریات ب��زرگ ض��من ک��اهش ش��دید پرس��نل خ��ود، ب��ه اس��تخدام
روزنامه نگاران جوانی که مستقیما  از مدرسه می ایند، به ویژه کسانی که کار با رسانه های اجتم��اعی را ب��ه
خوبی بلد هستند، می پردازند. در عین حال،  توجه به افراد کم سن و سال تر ب��رای ج��ذب ان��ان ب��ویژه ب��ا
استفاده از تکنیک ه��ای جدی��د  بس��یار بیش��تر ش��ده اس��ت. در بس��یاری از رس��انه های ب��زرگ،  مق��الت و
نوشته ها را هر روز کوتاه تر ساخته و  با تغییر محتوی آن ه�ا ه��دف خ��ود را اف��راد ج�وان تر ق��رار می دهن��د.



نوشتن مقالت کوت��اه در م��ورد س��تارگان محب��وب و جنج��الی مانن��د جاس��تین بی��بر و لوه��ان لیندس��ی و
امثالهم افزایش چشمگیری یافته است. در عین حال وبگاهی چون ردیت، که کاربران خود اهمیت خ��بر
را تعیین و رده آن را بال و پایین می کنند، محبوبیت زیادی یافته اس��ت. س�ایت های دیگ�ری چ��ون وک�س

) ، اخبار را به زبان ساده، با کمک تکنی��ک جدی��د و ب��ه ص��ورت ص��فحات ویکیپ��دیاvox.comدات کم (
دائما  به روز می کنند.  به کار گیری همه این اشکال جدید  تکنیک، همراه با گسترش استفاده از وسایل
شنیداری و تصویری باعث جلب توجه خوانندگان تازه گشته است. نشریات قدیمی توانسته اند تا ح��دی

تعداد خوانندگان نه پروپا قرص و وفادار بلکه گریزپای خود را زیادتر کنند.
دوم، در جبهه دیگ��ری نش�ریات ک��وچکی پ�ا گرفته ان��د ک��ه در عرص��ه های بس��یار وی��ژه ای نی��روی خ��ود را
گذاشته اند و توانسته اند بر خلف روندهای جاری در عصر فرهنگ گوگولی، با استفاده از متخصصین به

snicheطور عمیقی به تشریح و توصیف ای��ن عرص��ه های وی��ژه و کوچ��ک بپردازن��د. «  publication«
نشریات چاپی و دیجیتالی  کوچکی هستند که سعی دارند اطلعات خوانندگان خ�ود را در عرص��ه م��ورد
نظر خویش به حد خیلی بالیی برسانند. گروه های مورد نظر این نشریات بسیار متفاوت هستند. برخ��ی
از این دست نشریات  با استفاده از کاغذهای چاپ بسیار مرغوب و عکس های هنری، و با قیم��تی گ��ران
چاپ می شوند و اشخاص ویژه ای را به سوی خود جلب می کنند. بعضی  دیگر ممک��ن اس��ت فرهن��گ در
حال فراموش شدن یک قوم کوچک را مورد توجه قرار دهند، عده ای تلش می کنن��د ب��ه زب��انی س��اده   و
غیراکادمیک  موضوعات فلسفی را تشریح کنند. جالب آنکه تاکنون بسیاری از این نش�ریات کوچ��ک ک�ه
می خواهند در عصر توئیتر موضوعات مشکل را بسیار ساده و کوتاه نسازند، موفقیت ه��ای نس��بی  م��الی
بهتری در مقایسه با برخی از روزنامه های بزرگ کسب کرده اند. از طرف دیگ��ر ای��ن نش��ریات خ��ود تح��ت
تأثیر فرهنگ توئیتری قرار دارند، چرا که مطالب خ��ود را بس��یار کوت��اه تر از مق��الت نس��بتا  بلن��د علم��ی و
پژوهشی نموده، و زبان مقالت بسیار ساده تر از مقالت علمی است. به عبارتی،  بسیاری از این نشریات
جدید که موفق گشته اند  طرفداران قایل توجهی بیابند، راه میانه ای بین مط��الب بس��یار کوت��اه نش��ریات
معمول و نشریات تخصصی علمی انتخاب نموده اند. اکثر انان سعی می کنند که در ه��ر ش��ماره خ��ود در
صورت امکان  تمرکز خود را  از بر موضوع ویژه ای قرار داده و آن را از زوای��ای مختل��ف م��ورد بررس��ی ق��رار

دهند.
در همین رابطه  این سؤال مطرح می شود ک��ه آی��ا ای�ن م��دل می توان��د ب�رای ط��رح موض��وعات تئوری��ک-

پژوهشی-تحلیلی چپ مورد استفاده قرار گیرد؟



نمونههایموفق
بی تردید یکی از نشریات و وبگاه های  موفق چپ، نش��ریه امریک��ایی ژاک��وبین می باش��د. ای��ن نش��ریه ک��ه
اخیرا  پنجمین سال پیدایش خود را جشن گرفت، توس��ط باس��کار س��انکورا ،پایه گ��ذاری ش��د. باس��کار در

  در زمانی که در داشگاه جورج واشینگتن بود، آغاز نمود.۲۰۱۱ سالگی انتشار مجله را در سال ۲۱سن 
  ، آغ��از ی��ک نش��ریه۲۰۰۸–۲۰۰۹اگرچ��ه  از نظ��ر زم��انی، درس��ت در می��ان به��ت و ش��وک بح��ران م��الی 

سوسیالیستی  به موقع و عاقلنه به نظر می رسید اما هیچ کس حتی خود باسکار م��وفقیت ام�روز آن را ب�ه
خواب هم نمی دید. اکنون سیاس��تمدارانی چ�ون جرم��ی ک�وربین، ورزش��کارانی چ��ون کری�م عب��دلجبار،
فیلسوفانی چون ژیژک، جامعه شناسانی چون اریک الین رایت، زبان شناسی چون نوام چامسکی و ... با
آن همک���اری می کنن���د. طی���ف نظ���رات منتش���ر ش���ده بس���یار وس���یع و گس���ترده و از طرف���داران
سوسیال دمکراسی ت�ا مارکسیس���ت-لنینیست را در ب�ر می گی��رد. باس�کار خ�ود همچن�ان عض�و س�ازمان
بین المللی سوسیالیستی،  تروتسکیست، می باشد.   وی عنوان می کند که نشریه با دو هدف اولیه شکل
گرفت:  اول، ترویج  تحلیل طبقاتی، تأکید بر سازمان حزب��ی و نی��از ب��ه گ��ذر از س�رمایه داری و دگرگ��ونی
قدرت دولتی می باشد. دومین هدف ژاک��وبین مب��احثه ب��ا لیبرال ه��ای چ��پ مانن��د طرف��داران نیودی��ل از
موضع اشکار سوسیالیستی و بدون دست کشیدن از انتقاد صریح از سرمایه داری می باش��د. از نظ��ر وی،
دع��وت لیبرال ه��ای «به��تر» آمریک��ا ب��ه نق��د س��اختاری از س��رمایه داری، پ��ایه  مناس��ب تری  را ب��رای ی��ک

اپوزیسیون سوسیالیستی ایجاد می کند.

بهبود رتبه بندی الکسای ژاکوبین در طی سال های اخیر

چند  ویژگی مهم ژاکوبین را  می توان این گونه برشمرد: ا- تأکید بس��یار بیش��تر  ب��ر موض��وعات سیاس��ی و
اقتصادی در مقایسه با موضوعات فرهنگی، تاریخ احزاب کمونیستی غرب��ی، می��راث انترناس��یونال دوم و



امثالهم می باشد. به عبارت دیگر، ژاکوبین سعی دارد تا از طرح  موضوعات تاریخی و احس��اس برانگیزی
که سال های سال در مورد آن ها بحث صورت گرفته اما  چپ به هیچ نتیجه ای نرس��یده  اس��ت، ض��من آن
که  این مباحث در حل مشکلت جاری و آینده آمریک��ا هی��چ نق��ش مهم��ی را ب��ازی نمی کنن��د، اجتن��اب
نماید. باسکار در یکی از مصاحبه های اخیر خود باز تأکید نمود که هدف ژاکوبین نگاه ب��ه آین��ده اس��ت.
برای تأثیر گذاشتن بر مباحث جاری امریکا، هر شماره نش��ریه ت��م وی��ژه ای دارد . ژاک��وبین وبلگ بس��یار
پرطرفداری دارد و بسیاری از نویسندگان همکار آن از گوشه و کنار دنیا روزانه مقالت تئوری��ک و تحلیل��ی
به روز شده ای در مورد تحولت مهم آمریکا و جهان منتشر می کنن��د. مق��الت وبلگ کمی ازادت��ر اس��ت و
موضوعات متنوعی را در بر می  گیرد. مقالت نشریه، معمول  به شکل سیس��تماتیک و از زوای��ای مختل��ف،
موضوع ویژه هر شماره را  مورد کند و کاو قرار می دهند. مقالت نشریه مدتی پس از ف�روش، ب��ه تدری�ج و

به طور مجانی در اختیار همگان قرار داده می شوند.
-ژاکوبین در این زمان، دارای شش کارمند تمام وقت که همگی  سنی بین بیست ت��ا س��ی و پن��ج  س��ال۲

دارند، می باشد. این نیروی جوان ضمن بررسی موضوعات جالب و مهم س�عی ب�ر ای�ن دارد ک��ه ت�ا ج�ای
ممکن از زبان پیچیده و پاراگراف های ط��ولنی ب��ا جملت ت��و در ت��وی س��خت خ��ودداری کن��د. برعک��س
سیستم غالب هافینگتون پستی که در آن  نه از  ویراستار کارکشته خبری وجود دارد و نه عمق موضوعات
شکافته می شوند، همه چیز با کنترل و هماهنگی یک سردبیر ویژه برای هر ش��ماره منتش��ر می ش��ود. در

مقالت تا جای ممکن از آمار و ارقام در غالب نمودارهای بسیار گویا و واضح استفاده می شود.  
–تاکید بسیار ویژه بر نقش طراحی و صفحه پردازی. هر شماره ژاک��وبین هم��راه ب��ا طرح ه��ای متف��اوت و۳

استفاده از رنگ های بسیار تند می باشد. 
–  تا به امروز، منابع اصلی مالی نشریه عمدتا از طریق فروش آن به شکل چاپی و الکترونیکی می باشد.۴

وبلگ ژاکوبین با وجود  بازدیدگان زیاد روزانه از تبلیغات اینترن��تی م��دل گوگ��ل ح��ذر می کن��د. ژاک��وبین
مانند اکثر نشریات دیگر چپ معتقد است ک��ه مش��ترکین نش��ریه بای��د سرنوش��ت نش��ریه را تعیی��ن کنن��د.

در آمد نشریه در حدود نیم میلیون دلر می باشد.
 – از ویژگی های نشریه پراکندگی خوانندگان آن می باشد. اگرچه نیمی از خوانندگان نش��ریه آمریک��ایی۴

هستند، اما  نیمه دیگرخوانن��دگان در بی��ش از ص��د کش��ور دنی��ا بس��ر می برن��د.  ج��الب ت��وجه آنک��ه اک��ثر
مراجعه کنندگان ژاکوبین راه خود به این وبلگ را از طریق رسانه های اجتماعی چون فیس��بوک، توئی��تر،

 نف��ر ب�ه ط�ور روزان��ه۱۰۰۰۰ردیت و ... می یابند.  تعداد بازدیدکنن��دگان یکت��ا در ح�ال حاض�ر در ح�دود 
می باشد ( البته بنا به آمار رسمی خود نشریه آمار بازدیدکنندگان یکتا بیشتر است، اما من در اینجا ب��رای



همه نشریات اینترنتی از چند ابزار تحلیلی که در مقاله قبلی نام برده شد، برای آم��ار وبگاه ه��ا  اس��تفاده
می کنم . دلیل اصلی چنین تصمیمی  این است که در صورت عدم دقت امار، این عدم دق��ت تقریب��ا  ب��ه
طور یکسانی شامل حال همه نشریات شود، و امکان مقایسه  درست که هدف م�ن در اینجاس�ت، وج�ود

داشته باشد ).
یکی دیگر از نمونه های موفق، وبگاه کانترپانچ می باش�د ک��ه ه�دف خ�ود را افش�ای اخب�ار دروغ و گفت�ن
واقعیات به هر قیمتی می داند. اگرچه در رابطه با اینکه این وبگاه و نشریه را در زمره نش��ریات چ��پ بای��د
قرار داد یا نه نظرات متفاوتی وجود دارد اما  این وبگاه خود را به عنوان  «صدای نترس چپ آمریک��ا پ��س

» معرف��ی می کن��د. ای��ن س��ایت نش��ان می ده��د ک��ه می ت��وان در ص��ورت داش��تن من��ابع۱۹۹۳از س��ال
دست اول، سایت خبری موفقی بود. برخی از نویسندگان معروف چپ در ای��ن نش��ریه قل��م می زنن��د، ام��ا
یکی از دلیل محبوبیت های این سایت، افشاگری هایی است که نشریه ب��ه دان دس��ت می زن��د. از جمل��ه
همک��اران س��ایت یک��ی از ره��بران س��ابق ویکی لیک��س می باش��د. کانترپان��چ ه��م دارای ی��ک نش��ریه
چاپی/الکترونیکی  مختص مشترکین و نیز وبگاهی  است که در آن مقالت همک��اران س��ایت  ب��ه تدری��ج
چاپ می شوند. در این وبگاه سعی می شود که با همکاری شخصیت های مهم منتقد برنامه های رادیویی

 درص��د خوانن��دگان آن۶۳ کشور دنیا خواننده دارد، اگرچه بیش از ۱۲۰تهیه شود. کانترپانچ در بیش از 
در آمریکا بسر می برند.

   می باشد، این نشریه بیشتر ب��ه مس��ائل هن��ری و ادب��ی می پ��ردازد و ازN+1از دیگر نشریات موفق چپ 
نشریات موفقی در این زمینه است. طبعا محب��وبیت آن ب��ه هی��چ وج��ه ب��ه پ��ای نش��ریه رادیک��الی چ��ون «

London Review of Books .نمی رسد «

آمارواهمیتآن
یکی از مشکلت  عصر کنونی ما توجه کور و علقه دیوانه وار به آمار  می باشد. انسان امروزی بیش از ه��ر
زمان دیگری، وقت خود را به ان��دازه گیری می گذران��د. م�ا وزن، فش�ار خ��ون، نب��ض،  می��زان کالری ه��ای
غذایی، کمیت و کیفت خواب، تعداد قدم هایی را بر می داریم، .. تا ش��ادی و می��زان خوش��بختی خ��ود را
اندازه می گیریم.  از دلیل اصلی گسترش اندازه گیری چیزهایی که در گذشته فکرش را هم نمی کردیم،
امکانات جدید برای اندازه گیری،  جمع اوری و نگهداری سهل آمار،  و امک��ان دسترس��ی اس��ان ب��ه  ام��ار
قدیمی و جدید برای همگ��ان می باش��د. طبع��ا یک��ی از ای��ن آم��ار تع��داد خوانن��دگان نش��ریات اینترن��تی،



عادات، و رفتار انها  می باشد.
آنچه که مسلم است اینکه اندازه گیری تأثیر یک نش��ریه در ج��امعه و ی��ا در افک��ار عم��ومی بس��یار مش��کل

impactاست. در رابطه با مجلت علمی از مقیاس اندازه گیری به نام ضریب ت��أثیر (  factorاس�تفاده(
می کنند که در واقع شیوه ای برای رتبه بندی و مقایسه این نشریات است.  این محاسبه بر مبن��ای ارج��اع
به مقالت یک مجله در طی دو سال متوالی می باش��د.  در ای�ن نح�وه محاس�به ب��ه ش�کل خیل��ی  س�اده،
تعداد ارجاع در نشریات علمی دیگر  در طی دو سال گذشته بر تعداد کل مق��الت مجل��ه در ط��ی همی��ن

  در مجموع ص��د مق��اله۲۰۱۴–۲۰۱۵دوره زمانی تقسیم می شود. بنابراین اگر نشریه ای در طی سالهای 
منتشر کرده باشد و در عرض همین مدت مجموعا  دویست و پنجاه ب��ار از مق��الت منتش��ره در آن نش��ریه

  است. مثل  در زیر می توانید تعداد متوس��ط  نقل ق��ول۲٫۵نقل قول شده باشد، آنگاه ضریب تأثیر نشریه 
از هر مقاله را برای مجله نیولفت ریویو بیابید.

تابحال انتقادات زیادی به این شیوه اندازه گیری شده است. مثل اینکه این بررس�ی ها توس�ط مؤسس�ات
مستقل صورت نمی گیرند و ممکن است اندازه گیری به نفع جریان خاصی کمی بال پایین ش��ود. ام��ا در
هر حال این اندازه گیری ها با هم��ه نقایصش�ان می توانن��د م�ورد اس��تفاده ق�رار گیرن��د. ش��کل ب��ال نش�ان



می دهد که چگونه در ابتدای بحران اقتصادی میزان نقل  قول به بالترین میزان خود می رسد (نقطه سبز
 می باشد، اما در واقع، آن می��زان نقل ق�ول در ط�ی  دو س�ال۲۰۱۰در نمودار وسط اگرچه مربوط به سال 

  را نشان می دهد). نتیجه اینکه در زمان شدت گرفتن بحران اقتصادی می��زان علق��ه (ب��ه۲۰۰۸–۲۰۰۹
دلیل مقالت بسیار جالب در طی این دوسال و یا تحت تأثیر بحران و یا هر دو )  زیادتر ش��ده اس��ت.  اگ��ر
فرض کنیم که همه مقالت دارای کیفیت یکسانی هستند، آنگاه می ت��وان ن��تیجه گرف��ت ک��ه ی��ک عام��ل
خارجی، در اینجا شاید بحران اقتصادی منجر به علقه بیشتری نسبت به این نشریه وزین قدیمی چ��پ

شده است.

 اما در صورتی که ما به میزان علقه کاربران همین نش��ریه ت��وجه کنی��م آنگ��اه بای��د از نم��ودار ب��ال کم��ک
 را نشان می دهد زیرا این نشریه آدرس س��ایت خ��ود را۲۰۱۵بگیریم.( این شکل فقط آمار مربوط تا سال 

  تغییر داد.) در هر حال همان طور که دیده می شود تعداد مشترکین ای��ن نش��ریه و می��زان۲۰۱۵در سال 
ترافیک آن  به هیچوجه از روندهای تعیین شده بال پیروی نمی کنند( باید توجه داشته باشیم ک��ه وبگ��اه



این نشریه فقط مح�ل نگه��داری مق�الت ای�ن نش��ریه ط�ی بی�ش از نی��م ق�رن گذش��ته اس�ت و در ع��رض
سال های اخیر با وجود تغییر آدرس ان، خود این وبگ��اه  تغیی��ر چن��دانی نک��رده اس��ت.)  می��زان علق��ه-
حداقل به شکل علقه مشترکین در مراجعه به سایت- در طی سال های اخیر افزای�ش ی�افته اس��ت. ی�ک
دلیل دیگر می تواند تغییر رفتار مراجعه کنندگان این سایت باشد، یعنی اینکه  روز به روز علق��ه بیش��تری

به مقالت الکترونیکی نسبت به شکل چاپی آن نشان می دهند.  
اگر همین مسأله را در مورد یک نشریه انگلیسی زبان  دیگر یعنی دیسنت در نظر گیریم، آنگاه دو نمودار

زیر را خواهیم داشت.



–۲۰۱۰تغییرات ترافیک این س��ایت را می ت��وان در ب�ال مش��اهده نم��ود. می��زان نقل قول ه�ا در س�ال های 
 افزایش داشته اما میزان ترافیک خصوصا با توجه به مب��ارزه انتخاب��اتی اخی��ر آمریک��ا و البت��ه رواج۲۰۰۹

تکنولوژی جدید (استفاده گسترده تر از موبایل) افزایش دائم داشته است.
نتیجه اینکه اگرچه سعی می شود بوسیله شیوه های محاسباتی مختلفی می��زان ت��أثیر نش��ریات را ان��دازه
گرفت، اما میزان تأثیر در مباحث��ات ج��اری علم��ی و پژوهش��ی (ح��تی اگ��ر ف�رض کنی��م ک��ه ای��ن اش��کال
اندازه گیری دقیق باشند) با میزان علقه کاربران همیشه همخوانی ندارد. با این حال می ت��وان دی��د ک��ه
وقوع حوادث مهم در جامعه و یا  در جهان،  بر میزان علقه به یک نشریه سیاسی-ایدئولوژیک می توان��د
به شکل مثبت و یا منقی ت��أثیر گ��ذارد. مس��أله اص��لی ای��ن اس��ت ک��ه آی��ا ی��ک نش��ریه می توان��د از هج��وم
خوانندگان جدید، به دلیل وقوع یک حادثه سیاسی یا اقتصادی،  استفاده برده و س�عی در نگ��ه داش��تن
بخشی،  همه ،  و یا حتی در مواردی افزایش انان نمای��د؟ مثل  م��ا می دانی��م ک��ه ب��ه هنگ��ام انتخاب��ات در
ایران، علقه به نشریات اینترنتی خارجی افزایش می یابد، آی��ا می ت��وان از ای��ن علق��ه اس��تفاده نم��وده و
خوانندگان را حتی پس از انتخابات علقه من��د نگ��ه داش��ت؟ آی��ا می ت��وان ب��رای برخ��ی از ح��وادث قاب��ل

پیش بینی، مانند انتخابات، خود را از قبل آماده نمود؟
از جمله مسائل مهم مربوط به آمار اینکه ما باید پدیده های هم جنس را با هم مقایس��ه کنی��م. مثل  اینک��ه
تعداد کاربران یک سایت خبری-تحلیلی در مقایسه با یک سایت پژوهشی بس��یار متف��اوت اس��ت، ام��ا ب��ا

bounceاین حال پارامترهایی وجود دارند که می توانند همچنان مقایسه شوند، مثل  ضریب بازگش��ت (

rateاشکال مراجعه به سایت،  و یا میزان زم�انی ک��ه در ص�فحات وبگ�اه ص�رف می ش��ود. بن�ابراین در  ،(
صورت وجود داده ها برای  همه سایت های یکسان، بایستی ترجیحا  سایت های یک حوزه معین را با ه��م
مقایسه نمود-چیزی که در مورد سایت های کوچک ایران��ی همیش��ه امکان پ��ذیر نیس��ت - ام��ا در ص��ورت
عدم وجود اطلعات لزمه بایستی ق��دری خلق��انه برخ��ورد نم��وده و از داده ه��ای موج��ود در حوزه ه��ای

مختلف نیز در مقایسه استفاده نمود. 
 ما نباید با نگرانی و تشویش  آمار خوانندگان یک سایت یا نشریه را دنبال کنیم، و  تغییرات اندک کاربران
را قابل قبول بدانیم، اما در صورتی که آمار  وبگاه در طی مدتی ط��ولنی س��یر نزول��ی را  نش��ان می ده��د،
آنگاه مسئولین سایت و نشریه باید مسأله را جدی تلقی کنند. از این رو ح��تی اگ��ر م��ا معتق��د باش��یم ک��ه
کیفیت یک سایت مهم است و نه تعداد خوانندگان ان، بایستی به یاد اوری��م ک��ه بن�ا ب��ر اموزه ه�ای هگ��ل
تغییرات کمی و یک پروسه تدریجی در نقطه ای دچار گسست ش��ده و ب��ه ی��ک تغیی��ر کیف��ی جدی��د ب��دل
می گردند. بنابراین در صورتی که  به هیجوجه به تغییرات آماری در مقایسه با دیگران باور نداشته باشیم،



حتی اگر معتقد باشیم که یک نشریه انتقادی از آنجا که نمی خواهد مانن��د بعض��ی از  نش��ریات دیگ��ر ب��ه
شکار خوانندگان جدید به هر روشی متوس�ل ش�ود، بن��ابراین بای��د انتظ�ار می��زان ک�م خوانن��دگان را  ه�م
باشد، باید به خاطر بسپاریم در صورتی که تعداد خوانندگان ما مرتبا در حال کاهش است و  این ک��اهش
را با هیچ دلیل منطقی نمی توان توجیه کرد، آنگ�اه بای�د ب��ه خ�ود آم��د و چ�اره ای دگ�ر اندیش��ید. اگ�ر م�ا
نمی خواهیم خود را  از نظر آماری با «رقبا» مقایسه کنی��م، ح��تی در ص�ورت قب�ول چنی��ن ط�رز تفک��ری،
نباید این را فراموش کنیم که یکی از بزرگترین  رقبای  ما که همیشه ما را همچون س��ایه دنب��ال می کن��د،
گذشته خود ماست. این یکی از مشکلت اصلی اکثر نشریات اینترنتی ایرانی خارج کشور اس��ت. یعن��ی
آنکه میزان مراجعه به این سایت ها  به طور دائم در حال نزول اس�ت و  ب��رای ای��ن ک�اهش دلی�ل منطق��ی
وجود دارد که در مقاله قبلی در مورد ان بحث شد. در عین حال اگر به آمار برخی از سایت های رادیک��ال
های اخیر توجه کنیم، با وجود ضعف عمومی چپ در غ��رب، خوانن��دگان ای��ن انگلیسی زبان در طی سال

نشریات در حال افزایش هستند (لطفا  به نمودارهای برخی از این نشریات در پیوست مراجعه کنید).
 به طور کلی می توان این را نیز افزود، میزان موفقیت ی��ک نش��ریه (و ی�ا ه�ر چی��ز دیگ��ری) را می ت��وان در
مقایسه با اهداف آن نشریه سنجید. یک اندیشگاه سیاسی و اتاق فکر شاید قبل از هر چیز ب��ه گس��ترش
نظراتش به سریع ترین و بهترین شکل ممکن می اندیشد، تا اینکه ب��ه تع��داد مس��تقیم ک��اربران س��ایت ی��ا
خوانندگان نشریه و یا گزارش هایش توجه نماید. اما آیا این موضوع می تواند در م��ورد گرای��ش چپ��ی ک��ه
خواهان تغییرات وسیع دموکراتیکی در سطح جامعه است و متعافب��ا مق��اومت قدرتمن��دان زی��ادی را نی��ز

برمی انگیزد، صدق کند.؟
همه م��ا ب��ه خ��وبی می دانی��م ک��ه در اواخ��ر س��ده گذش��ته بس��یاری از روش��نفکران چ��پ ب��ه دانش��گاه ها و
مؤسسات تحصیلی هجوم اوردند. عده ای معتقدند که رادیکالیسم در بسیاری از رشته های علوم انس�انی

دانشگاه ها نهادینه گشته است.
 طبعا این نهادینه شدن ضمن داشتن پیامدهای مثبت، حاوی پیامدهای منفی نیز می باش��د. برخ��ی ت��ا
جایی پیش می روند که  کنایه زننان عنوان می کنند شاید ای��ن چپ ه��ا نبودن��د ک��ه ب��ه دانش��گاه ها هج��وم
آوردند بلکه عکس این قضیه صادق است  (پروفسور راسل ژاکوبی). یکی از نتایج این نهادینه شدن رواج
نوعی فرهنگ منزه طلبی و محدود نمودن عرصه روشنفکران چپ است. این تا ب��دان ج��ا رش��د ک��رده ک��ه
شاید روشنفکران چپ در بسیاری از حوادث مهم سیاسی به خاطر آنک��ه خ��ارج از ح��وزه فع��الیت علم��ی
آن ه��ا ق��رار دارد، حاض��ر ب��ه موض��ع گیری ص��ریح در رس��انه های عم��ومی نیس��تند. متأس��فانه ح��تی اگ��ر
روشن فکر معروفی به خود جرأت می دهد در حوزه هایی در خارج از عرصه علمی خود نی��ز  موض��ع گیری



کند-به عبارتی به یک روشن فکر حوزه عمومی بدل گردد-از طرف دیگر اندیشمندان چ��پ م��ورد انتق��اد
واقع می شود. اگر در گذشته  بخشی از روشنفکران  بجا و نابجا  به راحتی  در مورد هر موض��وعی موض��ع

می گرفتند، امروز ما شاهد غلو در جهتی دیگر هستیم.
 این درست است که ب�ا ف��رو شکس��تن انحص�ار مارکسیس��م در چ��پ، دیگ��ر اندیش��ه های رادیک��ال  مانن��د
فمینیسم، طرفداری از محیط زیست، ... توانس��ت ج�ای پ��ایی در چ��پ و س��پس در می��ان روش��نفکران و
جامعه بیابند و تا حدی نهادینه شوند، اما مانند نهادینه شدن ه��ر پدی��ده دیگ��ری بس��یاری از جنبه ه��ای

اصیل و اولیه آن ها نیز از میان رفتند. 
در واقع ما از سویی با گسترش برخی از نظریات چپ هستیم و از سوی دیگر شاهد عقب نشینی چ��پ در
عرصه های عملی. ش��اهد پیش��روی قس��مت هایی از تئوری ه��ای چ��پ در ج��امعه و در می��ان روش��نفکران
هستیم در عین آنکه  نظاره گر  تهی شدن همان مفاهیم نیز می باشیم. از همین رو شاید باید ب��ه شکس��ت
چپ در عرصه های مهمی اذعان نمود. پری اندرسون در ابتدای قرن، به هنگام انتشار دوره جدید مجل��ه
نیولفت ریویو گفت «برای اولین بار از زمان اصلحات دینی ب��ه بع��د دیگ��ر هیچگ��ونه مخالفت ه��ای قاب��ل
توجهی -یعنی یک چشم انداز سیستماتیک-در جهان اندیشه غرب و حتی به سختی در مقیاس جهانی
وجود ن��دارد». اگرچ��ه  ام��روز، بع��د از س��ال ها یکه ت��ازی نئولیبرالیس��م و بحران ه��ای دائم��ی اقتص��ادی و
سیاسی ،اوضاع کمی تغییر نموده و گرایش به چپ افزایش یافته است اما این اس��تقبال ت��اکنون ان ق��در
در غرب زیاد نبوده که بتواند موازنه قوا را برهم زند و در امریکای لتین نیز به دلیل متفاوت چپ در حال
عقب نشینی تدریجی است. نقطه های روشنی در این یا آن نقطه جه��ان وج��ود دارن��د ک��ه م��ایه دلگرم��ی

عدالت خواهان است، و باید  آن ها را سرمشق و نیز از شکست هایمان درس بگیریم.
در ایران، در طی دو سده ما ش��اهد آن هس��تیم ک��ه چگ��ونه روش��نفکران ایران��ی در م��ورد نق��ش م��ذهب و
روح��انیت در ح��وزه عم��ومی دچ��ار انش��قاق بوده ان��د. برخ��ی خواه��ان مش��ارکت  روح��انیت و م��ذهب در
سیاست و حقوق حتی با وجود فجایع  حکومت دینی کنونی نیز هستند. اندیشه ای وجود داش��ته و دارد
که بدون دادن یک  نق��ش مه��م ب��ه دی��ن و اح��زاب و نیروه��ای م��ذهبی،  ه��ر گ��ونه تغیی��ری در ج��امعه  را
ناممکن می داند. این موضوع روشن است که به هنگام وقوع حوادث  مهم سیاس��ی و  ی��ا کش��مکش های
مردمی،  برایند قدرت نیروهای سیاسی  بر اتخاذ تصمیمات مشخص چپ در حمایت از این ی��ا آن نی��رو و
یا سیاست تأثیر می گذارد. مسأله کنونی ما ایجاد ی��ک الترن��اتیو چ��پ، ن��ه ب��ه معن��ای ایج��اد ی��ک ج��امعه
سوسیالیس��تی بلک��ه ت��أثیر ب��ر تعمی��ق رون��د دمکراتی��زه ک��ردن ای��ران اس��ت. نیروه��ای چ��پ قطع��ا  دارای
اختلفات زیادی در مورد هدف های بسیار دوردست، مثل  راه های رس��یدن ب��ه ی��ک نظ�ام سوسیالیس��تی



هستند. اما از آنجا که این مسائل ضرورت عاجلی ندارند، البته تا وقتی که هم��ه م��ا  در بس��یار دوردس��ت
بودن آن توافق داشته باشیم، نمی توانند و نباید باعث همکاری نزدیک چپ گردند. 

در مورد اهداف نزدیک و نیمه نزدیک نیز اگر چپ دموکرات که بر سر چند نکته بس��یار کل��ی تواف��ق دارد،
نتواند به صورت یکپارچه عمل کند، آنگاه ما شاهد تعمیق رون�د دم��وکراتیزه ش�دن ای��ران نخ�واهیم ب��ود.
اگرچه ام��روزه چ��پ نی��روی بس�یار ض��عیفی در ج��امعه محس�وب می ش�ود، ام��ا همی��ن موض�وع در م��ورد
نیروهای ملی-مذهبی نیز صادق است. سؤال اصلی اینجاست که آیا ما خواهان ایجاد یک الترناتیو قوی
چپ هستیم یا نه. در صورتی که ما برای چنین الترناتیوی تلش نورزیم، آنگاه هیچ چشم انداز و الترنایتو
سیستماتیکی برای رژیم کنونی وجود نخواهد داشت. ما اگر در پی ایجاد چنین الترناتیوی برنیائیم، چه
بخواهیم و چه نخواهیم، میدان را برای نیروهایی باز می کنیم که خواهان ایفای نقش مهم��ی ب��رای دی��ن

در جامعه هستند. 
مسأله اینکه  آیا دین می تواند  در آینده سیاسی کشور نقشی داشته باشد و یا نه، قبل از هر چی��ز وابس��ته
به حل این مسأله است که آیا دین می تواند نقش مثبتی، بر خلف تجربه ما و دیگران، در  ام��ور سیاس��ی
آینده کشور بازی کند؟ آیا یک چ�پ ض��عیف ام��ا متح��د می توان��د نق��ش بیش�تری در مب��احث مرب�وط ب��ه
راه های دموکراتیزه کردن ایران بازی کند، یا  ی��ک چ�پ پراکن��ده؟ ط�رح خ�ود ای�ن موض�وع یعن�ی نق��ش
مذهب و نیروهای مذهبی در آینده ایران خود دال بر ضعف چپ است. مسلما  اگر چپ قدرتی در جامعه
داشت، هرگز چنین بحثی، حداقل در این وسعت، مطرح نمی شد. همی��ن ام��ر در م��ورد چ��پ در جه��ان
غرب نیز در اشکال دیگر آن مطرح ش��ده و می ش��ود. مثل، آی��ا ک��وربین (و ی��ا ب��ه ط��ور مش��ابه س��اندرز در
امریکا) می تواند در انتخابات پارلمانی انگلیس حزب کارگر را به پیروزی برساند؟ ی��ا اینک��ه بای��د ی��ک نف��ر
کمتر رادیکال که دنباله رو سیاست های بلر است را انتخاب نمود؟ مسأله در اینج��ا نی��ز ای��ن اس��ت ک��ه آی��ا
اتخاذ یک سیاست رادیکال تر ما را به هدف مان نزدیک تر می کند و یا دورتر؟  آیا ما در پی خلع سلح خود
به هر  قیمتی به امید یک «پیروزی» ساده هستیم و یا اینکه واقعا  ب��ه آن اعتق��اد داری��م؟ آی��ا ای��ن ب��ه ی��ک

خودکشی سیاسی ختم خواهد شد یا یک موفقیت باورنکردنی؟    

چندنتیجهساده
اگر بخواهیم از مطالب بال   نتایج ساده  ای استنتاج کنیم، باز هم به چند نکته واضح می رسیم.

در دوران اینترنتی ما، مدل هافینگتون پست که هدف آن نشر سریع اخبار، تحلیل های س��اده.1



و کوتاه در مورد موضوعات مختلف می باشد، ب��ه سرمش��قی ب��رای بس��یاری از نش��ریات کن��ونی
بدل گشته است. روزنامه مترو یکی از نمونه های موفق چنین مدلی  در شکل چاپی آن اس��ت.
این به معنی کم  ارزش کردن چنین مدلی نیست، بلکه تأکید بر این نکت��ه اس��ت ک��ه ه��دف آن
نه به تأمل واداشتن انسان ها، بلکه جلب خوانندگان بیشتر با اهداف مختل��ف، ب��رای بس��یاری

فروش بیشتر تبلیغات، می باشد.
در اث��ر اس��تفاده از چنی��ن م��دلی، بس��یاری از موض��وعات و حوزه ه��ای کم فروش ت��ر، تقریب��ا  از.2

صفحات نشریات خبری و بزرگ حذف شده و یا بسیار محدود گشته اند. 
 در واکنش به چنین مدلی می توان از نشریات چاپی و اینترنتی جدیدی، که بس��یاری از آن ه��ا.3

طبعا ه��دفی ک��امل  اقتص��ادی دارن��د، ی��اد ک��رد ک��ه ب��رای  بررس��ی عمیق ت��ر موض��وعات تلش
می کنند.

تفاوت این نشریات با نش��ریات تخصص��ی مخ��اطبین آن ه��ا می باش��ند. در اینج��ا ه��دف جل��ب.4
خوانندگان علقه مند به موضوع م��ورد نظ��ر در س��طح وس��یع می باش��د. از ای��ن رو انه��ا  ض��من
تعمق در یک موضوع و ی��ا ح��وزه بخص��وص،  از زب��ان س��اده  تری نس��بت ب��ه مجلت تخصص��ی

استفاده می کنند.
این مجلت به خاطر سرمایه بسیار ک��م و علق��ه خوانن��دگان ب��ه مط��العه در ی��ک ح��وزه نس��بتا .5

کوچک، مطالب خود را در محدوده «تخصصی» خود متمرکز می کن��د. ب��ودجه م��الی نش��ریات
یاد شده معمول  از طریق مشترکین  تأمین می گردد. اگر نشریه ای هدف خ��ود را انتش��ار اخب��ار
قرار دهد، در این صورت هدف  نه بازنشر مستقیم خبرگزاری های بزرگ بلکه نشر اخبار ناگفته
و از قلم افتاده این خبرگزاری ها، به هر دلیلی، می باشد. این اخبار می توانن��د  افش��اگری های
مهم در حد جنجال های بزرگ بین المللی باشند، یا اینکه نشریه تم��ام  ه��م  خ��ود را ب��ه پخ��ش
اخبار فراموش شده اقلیت های کوچک، اقشار و طبق��ات وی��ژه، محلت و ش��هرهای معی��ن، ...

اختصاص می دهد. 
از این رو وجود چنین نشریات کوچ��ک و تخصص��ی ب��ه معن��ی بازگش��ت خبرنگ��اران ح��رفه ای-.6

نیمه حرفه ای و ارج گذاش�تن بیش�تر ب�ر کیفی��ت در مقاب��ل جل�ب خوانن��دگان بیش�تر، داش�تن
ه��دفی نس��بتا   مش��خص، وابس��تگی مس��تقیم ب��ه مش��ترکین  مش��تاق در مقاب��ل وابس��تگی ب��ه

کلیک های نامشخص می باشد.
بنابر نتایج یادشده بال ، باید در نشریات کنونی و متعدد چپ تقسیم کار دیگری صورت گی��رد..7



اما از آنجا که این نشریات نه بر پایه اقتصادی، بلکه علی��ق و دلبس��تگی های شخص��ی منتش��ر
می گردند، احتمال  تغییر جدی در تعداد، فرم و محتوی این نشریات  در آینده نزدی��ک ص��ورت

نخواهد گرفت.
طبع��ا اح��زاب و س��ازمان های سیاس��ی  ت��ا زم��انی ک��ه ه��وادارانی، ه��ر چن��د مح��دود، دارن��د،.8

نمی توانند از ارگان اینترنتی خود صرف نظر کنند، قطعا  این نشریات به حیات خ��ود ب��ه ش��کل
نسبتا  محدودی ادامه خواهند داد.

در صورت ایجاد نشریه (یا نشریات) جدید اینترنتی ( و  مشارکت و همکاری یک و ی��ا برخ��ی از.9
نشریات کنونی با نشریه جدید)، و موفقیت نس��بی آن (انه��ا)، امک��ان متمرک��ز ش��دن نیروه��ای

کنونی و نیز جلب نیروهای جدید در همکاری با آن (انها)  وجود دارد.
چنین پروژه ای بدون داشتن تع�داد معین��ی از اف�راد مش�تاق ب��ه فع��الیت و همراه��ی ب�ا چنی��ن.10

پروژه ای موفق نخواهد بود.  
طبعا میزان موفقیت یک پروژه را فقط می توان ب��ا اه��داف آن پ��روژه س��نجید. از آم��ار می ت��وان.11

برای بررسی رفتار و سلیقه خوانندگان استفاده نمود. ح��تی اگ��ر نخ��واهیم  تع��داد خوانن��دگان
یک نشریه را  با نشریات دیگر مقایسه کنیم، حداقل می ت��وان از س��یر نزول��ی ی��ا ص��عودی ی��ک
نشریه در طی مدت نسبتا  طولنی، علیق و کنجکاوی های خوانندگان نتایج ارزشمندی اخ��ذ

نمود.

هدف
همیشه قبل از شروع هر چیز بایستی پرسید هدف ما از ایجاد یک نشریه اینترنتی چیست.  این س��ؤالی
است که همه دست اندر کاران با آن کلنجار رفته و می روند و در پاسخگویی به آن  و ایمان به ایج�اد تغیی��ر
در جامعه،  زحمت بیکران  انتشار یک  نشریه  اینترنتی را به جان خریده  و می خرند. طبعا هدف اساسی
همه ما نجات انسان ها از بلیای مشقت باری اس��ت ک��ه ام��روز در هم��ه ج��ا ب��ا آن روب��رو هس��تیم. م��ا اگ��ر
خواهان تغییر هستیم قطعا  نیاز به گسترش آگاهی خود و دیگران و نیز س�ازماندهی داری��م. منظ��ور م��ن
در اینجا سازمان دهی در معنای بسیار کلی آن است و نه لزوما  حزبی.  آیا می توانیم ب��ه ج��ای ه��دف های
انسانی بسیار بزرگ و یا هدف های بسیار کوچک فردی و یا حزبی، هدف میانه ای را طرح نمود؟ ب��ه نظ��ر

من می توان!



آنچه که امروز به جرأت می توان گفت اینکه چپ نیروی پراکنده و ض��عیفی اس��ت. ای��ن ض��عف ب��ه خ��اطر
ارمان های دموکراتیک و انسان دوستانه  چپ نیست، بلکه قب��ل از ه��ر چی��ز مرب��وط ب��ه پاس��خ های نس��بتا 
مبهم برای ساختار نظام این��ده، ش��یوه های س��ازمان دهی و روش ه��ای عب��ور از س��رمایه داری اس��ت. ام��ا
این ها هدف های دراز مدت ما هستند. هدف می��ان م��دت و در حقیق��ت ه��دف اساس��ی و همیش��گی م��ا
تعمیق دموکراسی، گسترش براب��ری و دادن ش��انس و امکان��ات مس��اوی ب��ه هم��ه اف��راد ج��امعه، ک��اهش
نابرابری، تلش در جهت یافتن و اجرای راهکارهای  مناسب برای  معض��لت ج��دی محی��ط زیس��تی و ..
است. یکی از مسائل مهمی که اهمیت جدی در کشور م��ا داش��ته و دارد، نق��ش دی��ن در ح��وزه عم��ومی
است. ایران یک کشور کثیرالملله است و بحث حول چنین مس��ئله ای ب��ه دور از هی��اهو و جنج��ال بس��یار
اهمیت دارد. نتیجه اینکه چپ تنها از طریق طرح نظرات مختلف و بحث می تواند راه حل های مناسب را
جستجو کند. طبعا ما در این دنیا زندگی می کنیم و باید بتوانیم در مقابل حوادث مهم ایران و جهان نی��ز

تأمل کنیم.
در گذشته و همچنان امروز بسیاری از نیروهای فعال از طریق هسته های مطالعاتی علقه مند ب��ه چ��پ و
گرایشات سوسیالیستی گشته و می شوند. ایجاد یک نشریه مناسب می تواند در صورت موفقیت و ارتباط

با خوانندگانش، گامی در جهت کمک به این هسته های مطالعاتی باشد. 
ما می توانیم هدف خود را ایجاد یک نشریه تئوریک، پژوهشی ق��رار دهی��م و مبن��ای  آن  را  ب��ر پ��ایه چن��د
اصل قرار دهیم ، با قرض گرفتن قسمتی از مانیفست  نشریه دموکراتیا که توسط مایکل والزر نوشته ش��د
و نیز ترکیب آن با   اه�داف باس�کار س�ونکارا  در ایج�اد ژاک�وبین چنی�ن خلص��ه ک��رد. اول دف�اع و تروی��ج
سیاس��ت چ��پ سوسیالیس��تی، یعن��ی سیاس��تی سکولریس��تی، ازادی خواه��انه، دمکراتی��ک، محی��ط
زیست مدارانه،فمینیستی و   انترناسیونالیستی اس��ت ک��ه معتق��د ب��ه اهمی��ت س��ازماندهی سیاس��ی،  ب��ه
گونه ای از تحلیل طبقاتی،  گذر از سرمایه داری از طریق کسب قدرت دول��تی، و  اهمی��ت سیاس��ت ورزی
در این تغییرات است. این طیف می تواند انقدر وسیع باشد که از سوس�یال دمکرات ه��ا  ت�ا مارکسیس�ت-
لنینیست ها را در بر گیرد. اصل دوم ، دفاع و ترویج شکلی از بحث علمی-سیاسی ک��ه متن��وع، کاوش��گر،
واقعی و اصولی و در عین حال باز برای اختلف نظر باشد. این به معنی آن است که هیچ ش��عاری، هی��چ
فرض غیر مستند، و هیچ  پلمیک سیاس��ی حزب��ی ک��ه ه��دفش کوبی��دن اش��خاص و ن��ه ب��ه نق��د کش��یدن
سیاست های مهم جاری است، نباید  در ان به کار گرفته شود. اصل سوم اینکه آن یک نش��ریه مس��تقل و
غیرحزبی است. افراد غیرحزبی و حزبی باید بتواننددر آن مشارکت داشته باش��ند. اص��ل چه��ارم اینک��ه،
این نشریه غیرانتفاعی بوده و متکی ب��ر کمک ه��ای احتم��الی خوانن��دگانش می باش��د. چنی��ن نش��ریه ای



تحت مسئولیت هیئت تحریریه ای که مسئولیت آن اداوری است قرار دارد و باید به طور واضح چ��ارچوب
سیاست های خود را به اطلع همگان برساند.  قضاوت چاپ و  یا عدم چ�اپ مق�الت  ب�ر اس�اس اه��داف
نشریه و با داوری هئیت تحریریه است و نه هیچ کس دیگری. به عب��ارت دیگ��ر، چنی��ن نش��ریه ای تربی��ون
آزاد انواع و اقسام نظرات نیست. آن میدانی نیست که همه در مورد آنچه که دوست دارند، و به هرشکل و
قالبی که می خواهند، بتوانند نظریات خود را مطرح نمایند. هدف آن پیش��برد نظری��ات خاص��ی اس��ت و

نوشته های آن باید در مطابقت با اهداف و اصول نشریه انتخاب شوند.
طبیعی است که سیاست های یاد شده ترکیبی از اهداف نزدیک و بسیار دور را در برمی گیرد. هدف قبل
از هر چیز بحث برای بهتر شناختن جامعه خود و جهان و ارائه تحلیلی تاری���خ-محور از پدی��ده های مه��م
سیاسی،اقتصادی، اجتم��اعی، ت��اریخی ، فرهنگ��ی و علم��ی اس��ت. در اینج��ا م��ا بای��د بت��وانیم پایه ه��ای
اساسی سیاست های جاری را از نقظه نظرات بسیار متفاوت به بحث گذاریم بدون آنکه وارد سیاست های
بسیار مشخص جاری این حزب یا آن سازمان سیاسی در مورد ایران شویم. ما باید تم��ام کوش��ش و ه��م و
غم خود را حل مشکلت کنونی و آینده جامعه قرار دهیم. از بحث بر سر مس��ائل گذش��ته ک��ه ب��رای ح��ل

این مشکلت اهمیت ویژه ای ندارند بایستی بتوان گریز نمود.
واضح است که باید بتوان از سیاست های غلط احزاب و سازمان ها انتقاد نمود،  اما در چنین مواردی نیز
هدف به نقد کشیدن یک تفکر و اندیشه اشتباه می باشد که ممکن است در هر جایی شکل گیرد است و

نه کوبیدن شخص بخصوصی.
آیا  این  به معنای محدود کردن نیست؟ چرا مثل  لیبرال ها و ی��ا ملی م��ذهبی ها را از ای��ن تریب��ون مح��روم

نمود؟ به چند دلیل ساده:
ه��دف م��ا تبلی��غ را ه حل ه��ای کل��ی سیاس��ی و ارائه تحلیل ه��ای سیاس��ی ب��ر پ��ایه چش��م انداز.1

سوسیالیستی -هر چند بسیار متنوع - است.  حتی باید در عمل دید که چگونه این نیروها ب��ا
ترکیب نامتناجنس خود می توانند در کنار هم دوام اورند. اضافه کردن  یک بعد دیگر به آن ب��ه

معنی زیر سئوال بردن امکان تشکیل چنین نشریه ای است. 
امروزه  همچنان که در همه جای دنیا می بینیم- و چیزی که بارها ث�ابت ش�ده-  ای�ن ک�ه پ�اک.2

کردن  اختلفات و سوق همه احزاب به سمت میانه منجر ب��ه بح��ران  دموکراس��ی ش��ده اس��ت.
محو کردن و یا کمرنگ کردن پروفایل سوسیالیستی یک نش��ریه ب��ه خ��اطر تأکی��د ب��ر اتح��اد در

مقابل رژیم کنونی داروی درد ما نیست.
امروزه فوروم های متعددی برا ی  مباحث در سطح بسیار وسیع تر و یا بسیار کوچک��تر حزب��ی و.3



گروهی  وجود دارند و طبعا همکاران چنین نشریه ای در عرصه های مختلفی ب�ا نیروه��ای غی��ر
چپ در سطحی وسیع تر و یا  هم حزبی خ�ویش در س�طحی مح�دودتر ب��ه بح�ث و تب��ادل نظ�ر

خواهند پرداخت.
در موقعیت های بخصوصی، مثل دعوت به مباحثه و یا مناظره به مناسبت های ویژه، می ت��وان.4

امکان بحث در سطح وس��یع تری را فراه��م س��اخت. ام��ا چنی��ن چیزه��ایی ی��ک استثناس��ت ت��ا
قاعده.  

چپ به چنین نشریه گسترده ای هم  برای تمرین دموکراسی، ب��رای ص��یقل زدن عقای��د خ��ود،.5
ب��رای پی��دا ک�ردن دی�دی واقعی ت��ر از خ��ود و ج��امعه خ��ود نی��از دارد. در ای�ن راه، هم��ه هم��راه
نخواهند شد، که امری کامل  طبیعی اس��ت، ام��ا جل��ب قاب��ل ت��وجه اف��راد، اع��م از منفردی��ن و

فعالین حزبی و سازمانی، بارقه ای از امید برای آینده ایجاد می کند.

منابع
آیا چنین طرحی رئالیستی است؟ ما در شرایطی که ب��ه س��ختی از پ��س نش��ریات حاض��ر ب��ر می ائی��م آی��ا
توانایی ایجاد یک  نشریه  دیگر را داریم؟ آیا این نیز طرحی مانند طرح نشریه جمهوری خواهان نخواه��د

شد؟ 
آنچه که قطعی است این است که چنین نیروی با کیفیتی وجود دارد. آنچه که بسیار نامطمئن است این
که بتوان این افراد را در زیر یک چتر گرد اورد؟ در همه جای دنیا آنچه که همه، از دوست و دشمن ب��ه آن
اذعان دارند، تأکید بر وفور روشنفکران چپ گرا-البته عمدتا غیر حزبی و پراکنده-در اکثر عرصه هاس��ت.
(زمانی گفته می شد که اکثر تاریخ نگاران مشهور  جهان چپ هس��تند و اک��ثر اقتص��اددانان ص��احب نظ��ر
راست. شاید دیگ��ر نت��وان ب��ر  ای��ن «واقعی��ت» تکی��ه نم��ود، چ��را ک��ه ه��م اقتص��اددانان متمای��ل ب��ه چ��پ
سرشناس امروزه زیادند و دیگر اینکه بسیاری از تاریخنگ��اران چ�پ و  مش�هور جه�انی دیگ�ر در می��ان م�ا
نیستند.) باری، این به هیچ وجه غلو کردن در اهمیت اندیشه های عدالت خواهانه در می��ان روش��نفکران
ایرانی نیست. اما آنچه که واقعیت دارد، اینکه جمع کردن آن ها در زیر یک س��قف ام��ری تقریب��ا   نش��دنی
است. و این معضل  مختص ایرانیان نیست -کافیست ما که خصوصا در غرب زندگی می کنیم به دور و بر

خود نگاه کنیم.
به نظر  من می توان  نیروهای بالقوه چنین طرحی را بر حسب میزان دسترسی به آن به شرح زیر تقس��یم



نمود:
عده زیادی از مهاجرین فعال و یا صاحب نظر قدیمی که دیگر ب��ه زن��دگی خ��ود س��ر و س��امانی.1

داده اند، یا بازنشسته شده اند و ی��ا در م��رز آن ق��رار دارن��د. بس��یاری از آن ه��ا در ص��ورت ی��افتن
پلتفرمی مناسب و درخور کار کردن با ان، حاضرند بخشی از وقت خود را در این راه بگذارند.
اکثر این افراد  دارای تجاربی هستند  قابل استفاده و بی نظیر. ط��بیعی اس��ت ک��ه  وج�ود ای��ن
افراد  ممکن است مشکلت عدیده ای برای نشریه ای که می خواهد امروزی باش��د و جوان��ان را
نیز به سوی خود جلب کند،  به وجود اورد اما این وظیفه هیئت تحریریه و مس��ئولین ان اس��ت

که اختلف نظرها ی احتمالی را رفع و رجوع کند.
برخی از فعالین سایت های کنونی در صورتی که پلت فرم مناسبی برای فعالیت بیابند، حاض��ر.2

به همکاری هستند. بهترین راه مشارکت ای��ن مس�ئولین در هیئت تحریری��ه جدی��د، در ص��ورت
کفایت و تمایل انان، مشارکت  در یک دوره گذار است. منظور از دوره گ��ذار ای��ن اس��ت ک��ه در
طی یک مدت آزمایشی مسئولین سایت های جاری باید بتوانند این شیوه جدید ک��ار ک��ردن را
بیازمایند، در عین آنکه  نشریات کنونی انها ب��ه فع�الیت خ�ود ب��ه م��وازات نش��ریه جدی��د ادام��ه
می دهند. یک گزینه دیگر اینکه یکی از این نشریات  خود ب��رای همک��اری و کم��ک ب��ه چنی��ن

هدفی پا پیش گذارد.
پ��س از شکس��ت سوسیالیس��م واقع��ا  موج��ود، تع��داد زی��ادی از روش��نفکران ب��ه دانش��گاه ها ،.3

مؤسسات تحقیقی و روزنامه ها پناه بردند. این افراد در عرصه های گوناگونی  تخصص دارن��د، و
عده قابل ت��وجهی از ان��ان همچن�ان ب��ه ای��ده های انسان دوس��تانه چ�پ وفادارن��د. بس�یاری در
صورتی که راه مناسبی برای همکاری غیر حزبی و جدی علمی پژوهشی وجود داشته باش��د ،

حاضر به همکاری هستند.
نیروهای جوان تر دوره آخر مهاجرت، و یا نیروهای فعال داخلی را شاید بتوان از طریق بازنش��ر.4

نوشته هایشان -البته در ص��ورت م��وافقت خودش���ان-کم کم ب��ه س��وی ی��ک همک��اری پای��دارتر
کشانید.

در این میان می ت��وان از دان��ش  بس��یاری از نویس��ندگان، ش�اعران،  هنرمن��دان، پژوهش گ��ران.5
غیرسیاس��ی ب��ه ش��کل مص��احبه در موض��وعات تخصصی ش��ان ه��م اس��تفاده نم��وده و ه��م از

فعالیت های هنری و علمی شان قدردانی کرد.
هدف جمع کردن نیروها در س��رحد ممک��ن و در چ��ارچوب اه��داف نش��ریه، گذاش��تن نی��رو در.6



عرصه نسبتا  محدود تئوریک سیاسی و اقتصادی اس��ت. طبع�ا اگ��ر نی��روی ک�افی ب��رای ایج�اد
بخش های هنری و ادبی وجود دارد، بایستی آن را ک��امل  مج��زا نم��ود. بس��یاری از خوانن��دگان
خواهان یک نشریه شسته و رفته سیاسی و یا ادبی هستند، تا اینکه ترکیبی از هر دو. برای بال

بردن کیفیت نشریه با توجه به نیروی محدود ان، بایستی حوزه فعالیت آن را محدود نمود.
آیا جمع کردن این خیل عظیم در زیر یک سقف امکان دارد. در ابتدا نه. بدون وجود یک هس��ته مرک��زی
واقعا  امیدوار که از هنر ارتباط گیری با دیگران نیز برخوردار است، تحقق چنین امری، غیرممک��ن اس��ت.
این عملی است که به طول می انجامد. بایستی برای جلب همه ای��ن نیروه��ا ی��ک پرس��پکتیو چن��د س��اله
داشت. این پروژه ای است که نیاز به یک مدیر پروژه ساعی که م��ورد قب��ول بس��یاری از روش��نفکران چ��پ

است دارد. 
چرا چنین طرحی به سرنوشت پروژه های مشابه، مانند طرح های مشابه، چون سایت جمهوری و یا دیگر

سایت های مشابه ، ختم نشود؟ 
چنین خطری وجود دارد و احتمال آن بالس��ت. در ص�ورت نی�افتن ک�ادر مناس�ب چنی�ن ک�اری، هس��ته
اصلی  که بار چنین سایتی را به دوش می کشند، شکست چنین طرحی کامل  قطعی است. فقط ی��افتن
چنی��ن ک��ادری ک��افی نیس��ت. ای��ن ک��ادر بای��د ب��ه چنی��ن طرح��ی ب��اور داش��ته باش��د. ض��منا  پ��روژه
جمهوری خواهی در مقابل پروژه گسترده سوسیالیستی که هزاران مش��کل حل نش��ده دارد و بس��یاری از
صاحب نظران در سطح دنیا در این مورد در حال کند و کاو هستند، بسیار کوچکتر و محدودتر است. این

پروژه  سیاسی بود (هست) که تحت شرایط سیاسی خاصی بسرعت رشد کرد  و سپس افول نمود.

کلماخر
برای ترویج و تبلیغ نظرات چپ  در داخل و خارج از کشور، امکان  یک نش��ریه پژوهش���ی-تحلیلی وج�ود

دارد.
هدف چنین نشریه ای تبلیغ و ترویج سیاست هی چپ ایده های تئوریک و کلی سوسیالیس��م دمکراتی��ک
به دور از پلمیک های حزبی،  شعار دادن های لفظی، تبلیغات حزبی و سازمانی، بدون وابستگی به هی��چ

خط حزبی، از طریق ترویج و گسترش بحث های علمی و پژوهشی است. 
چنین نشریه ای می تواند طیف وسیعی از چپ، از طرفداران سوسیال دمکراس��ی گرفت��ه ت��ا معتق��دین ب��ه

مارکسیسم- لنینیسم را در بر گیرد.



برای ایجاد چنین نشریه ای، نیاز به فردی در خارج از نشریات کنونی به عنوان مسئول راه ان��دازی پ��روژه
وجود دارد. چنین فردی بایستی از مقبولیت نسبی بین تمام طیف بال برخوردار باشد. وظیف��ه ای��ن ف��رد
ایجاد سازمان اولیه چنین نشریه ای از طریق کادرهای مناسب مطابق اهداف بال می باشد. بدون ایج��اد

یک هسته مرکزی رسیدن به چنین هدفی محال است.
 نشریه  باید متشکل از ی��ک هیئت تحریری��ه مج�رب باش��د.  ام��روز م��ا دارای نش��ریات اینترن��تی مختلف��ی
هستیم که مسئولین مجربی دارند. می توان  آن هایی را که به اهداف ب��ال اعتق��اد دارن��د زی��ر ی��ک س��قف
جمع نمود. اما از آنجا که هدف ایجاد یک نش��ریه ت��ازه ب��ا ش��یوه س��ازماندهی جدی��دی می باش��د، جل��ب

نیروهای جدید و تازه الزامی است.
برای ایجاد یک نشریه با کیفیت می بایستی از اشخاص مجرب در عرصه های مختلف کمک گرفت. بدون

داشتن ویراستار، صفحه پرداز، ... نمی توان از یک نشریه جدی سخن گفت.
سایت نشریه دارای دو وظیفه است: انتشار نشریه و ایجاد یک  فضای عمومی و آزادتر وبلگ  متناسب با

اهداف یاد شده می باشد.
  نوشته همکاران و  نویسندگان با رعایت  اهداف و روش های یاد شده در بال، و در صورت پذیرش  مق��اله
در هیئت تحریریه و پس از ویراستاری،  منتشر خواهد شد. وظیفه اصلی، انتشار نشریه با رعایت ج��دول
زمانی معین و موضوعات از قبل تعیین شده می باشد.  مقالت ترکیبی از ترجمه و  نوشته های همک��اران

نشریه است.
یک فرد از هیئت تحریریه مسئولیت نشریه را در تمام ط��ول م��دت تهی��ه ی��ک ش��ماره از نش��ریه ب��ه عه��ده
می گیرد. هر شماره جدید مسئولی جدید خواهد داشت و همه اعضای هیئت تحریریه ب��ه ط��ور ادواری و

به نوبت این مسئولیت را تقسیم می کنند.
مقالت نشریه اجازه چاپ در جاهای دیگر را ندارند و تا مدت چند هفته  اختصاصی می باشند.

هر شماره نشریه موضوع ویژه ای دارد که توسط هیئت تحریریه از قبل تعیین شده است.
ایجاد بخش مصاحبه، هم نوشتاری و هم تصویری از واجب��ات اس��ت. ی��ک نف��ر می بایس��تی فق��ط چنی��ن

وظیفه ای را بعهده داشته باشد. مصاحبه شوندگان می توانند داخلی و یا خارجی باشند.   
برای جلب نظر نویسندگان ایرانی از داخل، یکی از راه های برقراری تماس مستقیم با انان اجازه گرفت��ن

برای باز نشر برخی از آثار انان در نشریه می باشد.
بایستی بتوان به طرق مختلف برای نشریه رسمی تقاضای پول نمود. یکی از راهها تقاضای کم��ک م��الی

به هنگام توزیع الکترونیکی نشریه است.



باید  بتوان از ایمیل و رسانه های اجتماعی در توزیع و تبلیغ نشریه استفاده کرد. 
ما می توانیم از نمونه های موفق کشورهای دیگر در حوزه نشر انلین در این راه کمک بگیریم.

آیا می توان؟ اگر چه داوری دقیق در مورد پاسخ به چه باید کرد؟  و آیا می توان؟ را ایندگان خواهند ک��رد،
اما باید  به قدرت انطباق چپ به  شرایط جدید  و یافتن راهکار مناسب  باورر نمود.

پیوست
ا-یکی از انتقادات ب��ه مق��اله گذش��ته، و طبع��ا کن��ونی، ع��دم بررس��ی ترکی��ب جنس��یتی و س��نی ک��اربران
نشریات می باشد. تحقیق در مورد این دو پارامتر در برخی موارد دارای اهمیت وی��ژه ای اس��ت. نش��ریاتی
که خواهان فروش تبلیغات بیشتر، کسب لیک و کلیک زیادتری هستند، مس�لما  بای�د ب�ه ای��ن پارامتره��ا
توجه کنند. بسیاری از کاربران امروزه از موبای��ل ب��رای سرکش��یدن ب��ه س��ایت های م��ورد علق��ه خ��ود، ی��ا
ابزارهای اندروید و ای او اس  استفاده می کنند. با توجه به اینکه ک��اربران هنگ��ام اس��تفاده از موبای��ل ب��ا
مشخصات  واقعی -و گاهی اوقات مجازی اینترنتی-  خود وارد سیستم می شوند، ای��ن آم��ار وج��ود دارد،
گوگل و اپل و کمپانی ه��ای دیگ��ر ب�ا ت��وجه ب��ه رفت�ار م��ا در ش��بکه، اطلع��ات زی�ادی در م��ورد علی��ق م��ا
جمع اوری می کنند. به هنگام استفاده از کامپیوترهای شخصی نی��ز مرورگره��ا و اپلیکیش��ن ها اطلع��ات
لزمه را در کوکی های خود جمع اوری می نمایند. اشکال متنوع دیگری نیز برای جمع اوری اطلعات یاد
شده وج��ود دارد.   ن��تیجه اینک��ه بررس��ی ترکی��ب جنس��یتی و س��نی ک��اربران  امکان پ��ذیر اس��ت ام��ا ای��ن
اطلعات در دسترس همگان قرار ندارد و یا صحیح تر به طور مجانی قرار داده نمی ش��ود. متأس��فانه  م��ن

چنین امکانی را ندارم  اما امیدوارم  کسانی که از  چنین امکاناتی برخوردار هستند، بدان بپردازند.
) می باشد. بنا بر آمار بس��یار مح��دودیquantcast.comیکی از شرکت های بزرگ آماری کوانت کست (

که این شرکت در مورد کاربران ایرانی  به طور مجانی در اختیار علقه مندان قرار می دهد، برخلف تصور
رایج، بیشترین کاربران اینترنتی که این شرکت دنب��ال می کن��د زن��ان هس��تند. زن��ان ب��ه ط��ور متوس��ط در

 درصد کاربران در ای��ران  را تش��کیل می دهن��د. در ص��در۴۹ درصد و مردان ۵۱لحظه نوشتن این سطور، 
آمار ایران این شرکت، یکی از سایت های مورد علقه ایرانیان ، گنجور قرار دارد ک�ه از طری�ق آن می ت�وان
به جستجوی کلمات مورد علقه خود در آثار شاعران معروف قدیمی و اک��ثر م��رد پرداخ��ت. بن��ا ب��ه گفت��ه

 در اختی��ار ک��اربران ب��رای جس��تجو و کن��د و۱۳۹۵گنجور بیش از هفتصد هزار بیت شعر تا تیرم��اه س�ال 
کاوشان قرار گرفته است. ترکیب سنی و جنسیتی ای�ن س�ایت را در نموداره�ای زی�ر می توانی��د مش�اهده



کنید.

ترکیب جنسیتی سایت گنجور

ترکیب سنی سایت گنجور



» که به ادبی��ات معاص��ر  می پ��ردازد  و ازgoodreads.comاگر همین آمار  را در مورد شبکه اجتماعی «
جهاتی تفاوت های زیادی با گنجور دارد- گروه های بحث در مورد کتاب های جدید، موضوعات کتاب ها،
نویسندگان،..- باز هم زنان در صدر خوانندگان ق��رار دارن��د. ج��الب ت��وجه اینک��ه ای��ن س��ایت در رده دوم
وبگاه های محبوب ایرانی  در امار کوانت کست قرار دارد. (لزم به ت��ذکر اس��ت ک��ه تع��داد ک��اربران س��ایت

» است. تع��داد متوس��ط ماه��انه -و ن��ه روزان��ه- ک��اربران یکت��اgoodreads.comگنجور تقریبا  دو برابر «
  ( یعنی کم��تر از ی��ک درص��د ک��اربران ای��ن س��ایت در۳۰۰۰۰۰»  در حدود goodreads.comسایت «

  درص��د ک��اربران گنج��ور در ای��ران بس��ر۸۴  است(۵۱۰۰۰۰جهان) می باشد. همین رقم در مورد گنجور 
می برند)

»goodreads.comترکیب جنسیتی کاربران «



»goodreads.comترکیب سنی کاربران «
همان طور که از مقایسه این دو سایت مشاهده می شود، ترکیب جنسیتی کاربران یکس��ان اس��ت. ج��الب
اینکه به خاطر موضوع و فرم بسیار  متف��اوت ای��ن دو س��ایت، ح��داقل م��ن  انتظ��ار تغیی��رات بیش��تری در
ترکیب سنی کاربران داشتم و فکر می کردم که سنین پایین تر باید علقه بیشتری به این شبکه اجتماعی
نشان دهند.(این سایت که اخیرا  امازون آن را خریده است، میلیون ها کتاب، نقد، مقاله و مص��احبه را در

 درص��د، در۱۶  بیش��ترین طرف��داران  ای��ن س��ایت را تش��کیل می دهن��د، ۲۵–۳۴بر می گیرد ) البته   زنان 
 درصد دارند.  ۱۲حالی که همین گروه سنی زنان در کاربران گنجور سهمی معادل 

 اگر به سایت های روزنامه های انگلیسی زبان مراجعه توجه کنیم بسرعت شاهد تغییرات آماری جنسیتی
 درصد، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به۳۶» به cnn.comو سنی می شویم.  تعداد کاربران زن   سایت «

 درصد کاهش می یاب��د. خوانن��دگان۲۸» تعداد کاربران زن به politico.com درصد ، و در  سایت «۴۶
  بالترین میزان ک��اربران را۴۵–۵۴ و ۳۵–۴۴سنی این سایت ها نیز کمی پیرتر می شوند و گروه های سنی 

به خود اختصاص می دهند. 



vox.comترکیب جنسیتی 

vox.comترکیب سنی سایت 

» در بال نگاه کنیم، آنگاه می توان تغییر مش��هود س��نیvox.comاما اگر ما به آمار  سایت لیبرال چپ «



کاربران را در مقایسه به سایت های خبری  و روزنامه  های بال  مشاهده کرد. من قبل  نیز اشار داش��تم ک��ه
وکس نشریه الکترونیکی است که موضوعات مهم خبری را به زبان ساده و معمول  ب��ه ش��کل آم��ار و ارق��ام
نشان می دهد. موضوعات منتشر شده مانند صفحات ویکیپدیا مرتبا توسط هیئت تحریریه تغییر می کند

۲۶ ب�ا ۲۵–۳۴  درص�د اس�ت، ام�ا ک��اربران س�نی ۴۴و به روز می شود. تعداد خوانن��دگان زن ای�ن نش�ریه 
درصد مقام اول را دارند. تعداد کاربران ایرانی این سایت در حدود نیم درصد خوانندگان آن می باشد.

  نمونه خوبی برای نشان دادن این موضوع است ک��ه ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک جدی��د وvox.comسایت  
زبان ساده تر می توان با توده وسیعی از خوانندگان جوان ارتباط برقرار نموده و با موضوعاتی که در نگ��اه

اول  قابلیت جذب وسیع گروه های سنی پایین را ندارند، انها را به سوی خود جلب نمود. 
همانطور که قبل  اش�اره ک��ردم ، متأس��فانه م��ن هی��چ آم��اری در م��ورد ترکی��ب س��نی و جنس��یتی ک��اربران
نشریات چپ اینترنتی مورد اشاره  ندارم.  با توجه به اینکه بیشتر خوانن��دگان ای��ن س��ایت ها در خ��ارج از
کشور قرار دارن��د و از دوره اول و دوم مه��اجرین اخی��ر ایران��ی می باش��ند،  م��ن فک��ر می کن��م ک��ه اک��ثریت

کاربران این سایت ها  را مردان با  ترکیب سنی بال تشکیل می  دهند.  

- از نکات مورد انتقاد دیگر به مقاله اول، تأکید بر سیر نزولی نشریات چپ و نپرداختن به سایر نشریات۲
است. همان طور که قبل  نیز اشاره ک��رده ام، ه��دف م��ن ج��ارو ک��ردن جل��وی در خ��انه خودم��ان ب��ود و ن��ه
دیگران. در همین رابطه به من انتقادات دیگری در مورد چپ نبودن برخی از سایت های اش��اره ش��ده در
مقاله شده است. یکی از انان در م��ورد چ��پ ب��ودن س��ایت گوی��ا، چی��زی ک��ه م��ن هیچ گ��اه ادع��ا نک��ردم،
می باشد. من به صراحت  در مقاله  یاد ش��ده  در م��ورد  مش��خص گوی��ا و دیگ��ر  س��ایت ها چنی��ن گفته ام:
«نکتهآخراینکهمندرطیاینمقالهبرخیازسایتهایاینترنتیرادرگروهچپق66راردادهام.
اینگروهبسیارمتنوعاستوازچپلیبرالتاچپچپرادرب66رمیگی66رد.بعض66یازس66ایتهای

ای66نفق6طبرداش66تم6نازمحت6ویای66نس6ایتهایادشدهخودراچپنمینامند،دراینموارد،
.سایتگویاوزیرمجموعههایآننیزبهعنوانیکسایتمرجعوبهدلیلویژهایدرمیباشد

اینبررسیگنجاندهشدهاست.بهعبارتدیگرمناینسایتوزیرمجموعههایآنراجزءچپ
قرارنمیدهم.»

 در هر حال از آنجا که مقایسه سیر تحول وبگا ه های مختلف از جهات مختلف جالب است م��ن برخ��ی از
سایت هایی که امکان تهیه امارشان را داشتم در زیر  بدون تفسیر خاصی می اورم. 



خبرانلین:رشدمثبت
در لحظه کنونی یکی از محبوب ترین وبگاه های ایرانیان اس��ت. ای��ن س��ایت رش��د بس��یار ب��الیی را نش��ان

می دهد.

ثابت همشهری:رشدتقریبا 



رادیوفردا:رشدمنفیکم

 آفتابیزد:رشدمثبت



روزنامهاعتماد:رشدمثبت

کلمه:رشدمنفی



زیتون:رشدمثبت

ملی-مذهبی:رشدمنفی



ثابت شهروند:رشدتقریبا 

مجلههفته:رشدمثبت



ثابت فلسفهنو:رشدتقریبا 

–در زیر نشریات  در دو دسته خبری-تحلیلی و تئوریک ب��دون در نظ��ر گرفت��ن گرای��ش سیاس��ی و مح��ل۳
انتشار در کنار هم مقایسه می شوند. مجددا  تأکید می شود که تعداد روزانه  بازدیدکنندگان یکتا  ب��ه ط��ور
تقریبی توسط ابزارهای تحلیلی محاسبه می شوند. برای اکثر این ابزارها تهیه آمار روزانه بازدیدکنن��دگان
یکتا از همه اسان تر است. لطفا  به چند نکته  دیگ��ر نی��ز ت��وجه داش��ته باش��ید. بس��یاری از ابزاره��ایی ک��ه
مستقیما  به آمار سایت ها دسترسی ندارند، محاسبات خود را بر اساس آمارهای ارائه شده توسط الکس��ا،
کوانت کست، گوگل و غیره با کمک الگوریتم اعلم نشده ای انج�ام می دهن�د، و در ن��تیجه آم�ار ابزاره�ای
مختلف با هم  تفاوت خواهد داشت. این آمار برای س�ایت های بس�یار کوچ��ک ک��ه وارد رتبه بن��دی الکس�ا
نشده اند، ممکن در روزهای مختلف تفاوت زی��ادی را نش��ان دهن��د. نکت��ه دیگ��ر اینک��ه ب��رای س��ایت های
ایرانی، تعداد بازدیدکنندگان یکتا در طی ماه و یا هفته،  معیار بهتری بود. اما متأسفانه چنین آم��اری در



دسترس من نبوده است.
نکته سوم آنکه برخی از نشریات احزاب و سازمان های سیاسی ب�ا وج�ود مط�الب متن�وع آن ه�ا در دس�ته
دوم (تئوریک)، به دلیل عملی  قرار داده شده است. این امر از جمله به علت میزان کم مراجعه کنندگان
آن ها می باشد. برخی از نشریات مانند اعتماد و رادیو زمانه تغییر آدرس داده اند و بدین خاطر این امکان
وجود دارد که بعضی از آمارها اندکی کمتر از میزان واقعی آن ها باشد، این امر خصوصا در م��ورد اعتم��اد
صادق است که همچنان دو آدرس مختلف دارد اما آمار زیر مرب�وط ب�ه بزرگ�ترین وبگ�اه انهاس�ت. امک�ان
تهیه آمار درست برای بی بی سی فارسی، صدای امریکا، لوموند فارسی، کیهان لن�دن وج�ود نداش�ت و از

این رو در  آمار  زیر دیده نمی شوند.
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نرخ متوسط زمان (سایت های خبری تحلیلی)
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نرخ خروج  (سایت های خبری تحلیلی)
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نرخ شیوه های ورود  (سایت های خبری تحلیلی)
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نرخ خوانندگان داخل ایران  (سایت های خبری تحلیلی)
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  تعداد بازدیدکنندگان یکتا در روز (سایت های تئوریک)
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نرخ متوسط زمان  (سایت های تئوریک)
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نرخ خروج  (سایت های تئوریک)
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نرخ شیوه های ورود  (سایت های تئوریک)

Tarjoman
Farhang Emrooz

Tarikh Irani
Naghed Eghtesad Siasi

Rahe Tudeh
Rahe Kargar

Kar Online
Mihan

Problematica
Falsafeh Nou

Etahade Fadaian
cpiran

Komala
Roshanfekr

Azadi Andishe
Kharmagas

Thesis11
Daricheha
Jomhouri

Socialism
Azadi Andishe

Kharmagas
Fadaian

Soscialist

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mail (%)
Social (%)

Search (%)
Referrals (%)

Direct (%)



نرخ خوانندگان داخل ایران  (سایت های تئوریک)
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نرخ  پراکندگی خوانندگان 
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نرخ  پراکندگی خوانندگان 

–یکی از انتقادات به مقاله قبلی توجه به تعداد خوانندگان روزان��ه ب��ا ت��وجه ب��ه ع��دم دق��ت احتم��الی در۴
محاسبه آن ها و استفاده نکردن از رتبه بندی الکسا می باشد. به نظر من می ت��وان از رتبه بن��دی الکس��ا در
کنار دیگر آمار استفاده نمود. ضمن آنکه این رتبه بندی به خاطر ظهور انواع بسیار متفاوت و نامتناجنس
ها که در عرصه های بس��یار متف��اوتی فع��الیت می کنن��د، خیل��ی کارس��از نیس��ت. در ه��ر ح��ال س��یر وبگاه

تاریخی  رتبه بندی برخی از سایت ها را می توان در زیر مشاهده کرد.
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رتبه بندی اخبار روز در الکسا

رتبه بندی عصر نو در الکسا

رتبه بندی ایران امروز در الکسا



رتبه بندی ایران گلوبال در الکسا

رتبه بندی پیک ایران در الکسا

رتبه بندی رادیو زمانه در الکسا



رتبه بندی شهروند در الکسا

رتبه بندی کلمه در الکسا

رتبه بندی ملی-مذهبی در الکسا



رتبه بندی کارانلین در الکسا

رتبه بندی میهن در الکسا

رتبه بندی راه کارگر در الکسا



رتبه بندی راه توده در الکسا

رتبه بندی نقد اقتصاد سیاسی در الکسا

رتبه بندی ترجمان در الکسا



-در طی دو مقاله اخیر من بر دو نکت��ه اش�اره ک��رده ام. اول اینک��ه چ�پ در عرص��ه جه�انی  ب�ا ت��وجه ب��ه۵
ظرفیت هایش و با توجه  به سهمی که از قدرت دارد، موقعیت بسیار مساعدی ندارد، اما در عین حال  به
طور کلی سنگرهای بسیاری را فتح نموده اس��ت. در  عرص��ه مطالع��ات فرهنگ��ی، جامعه شناس��ی، عل��وم
سیاسی، جغرافیا،... در دانشگاه ها رادیکالیسم امری پذیرفته شده است. ح��تی ن��وعی از رادیکالیس��م  و
گرایش ارتدکسی در میان اقتصاددانان اخیر نیز که معمول  بشدت متمای��ل ب��ه راس��ت هس��تند نی��ز نف��وذ
نموده است. ما به خوبی می توانیم رشد خوانندگان برخی از  نشریات چپ را در زیر مشاهده کنیم. نکته
دیگر اینکه چپ ایرانی حتی در مقایسه با همتای��ان منطق��ه خ��ود از ش��رایط مناس��بی برخ��وردار نیس��ت،

چیزی که احتیاج به اثبات ندارد.
 اما مشکل نشریات چپ اینترنتی ایرانی در خارج از کشور  دلیل متفاوتی دارد. این یک مشکل عمومی
است  و شامل اکثر نشریات  مهاجرین ایرانی اعم از چپ، راست، مذهبی و غیرمذهبی می گردد. یکی از
این دلیل، وابستگی شدید این نشریات به مهاجرین خارج ه��م ب��ه عن��وان خوانن��ده و ه��م دس��ت اندرکار
است. شکل این نشریات نیز تقریبا  یکجور می باش�د- البت��ه ن��ه در هم��ه م�وارد، در اینج�ا نی�ز اس��تثنائات
مثبت و متفاوت نیز به چشم می خورد. نکته آخر نحوه سازماندهی این نشریات است. به این دلی��ل و ب��ا
توجه به کم شدن تعداد خوانندگان خارجی و پیر شدن  نسل قدیمی مهاجرین، باید چ��اره ای اندیش��ید.
این امر به ویژه برای چ��پ ک��ه از امکان��ات کم��تری در داخ��ل در مقایس��ه ب��ا برخ��ی از  نیروه��ای م��ذهبی

برخوردار هستند، هر چند که همه دگراندیشان تحت فشار  زیادی  دارند، واجب تر است.
در هر حال می توان در آمار برخی از نشریات انگلیسی زبان چپ و همچنین مترقی (سه نشریه اخ���ر)که
نه در مهاجرت بلکه در میهن خود فعالیت می کنند، سیر صعودی کاربران در س��ال های اخی��ر را مش��اهد
نمود.  طبعا  به خاطر  مبارزات انتخاباتی امریکا، نشریات آمریکایی در سال اخیر رشد بیش��تری را نش��ان
می دهند ( تأثیر مثبت انتخابات ایران  در مورد نش��ریات ایران��ی اینترن��تی را نی��ز می ت��وان در نموداره��ای

قبلی مشاهده نمود).

نیولفتریوبو:رشدمثبت
به خاطر تغییر آدرس اینترنتی مجله نیولفت ریویو، در زیر  دو نمودار مختلف رسم شده است.





ژاکوبین:رشدمثبت

کانترپانچ:رشدمثبت



مانتلیریویو:رشدمثبت

ماتریالیسمتاریخی:رشدمثبت



نایشن:رشدمثبت

نقدکتابلندن:مثبت



فلسفهحال:رشدمثبت

منابعاماری
• www.quantcast.com

• www.scimagojr.com

• www.siteworthtraffic.com

• www.similarweb.com

• www.alexa.com

• www.rank2traffic.com

• www.adwords.google.com

• www.siterankdata.com

• www.semrush.com

• www.siteprice.org
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