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طرح »یک کمربند – یک جاده«
تبلور اراده جهانی چین برای توسعه
اردﺷﯿﺮ زارﻋﻰﻗﻨﻮاﺗﻰ
اجالس »یــک کمربند–یک جاده« در چین که رســما از دوشــنبه
گذشته آغاز شــد ،با توجه به تمهیدات و تدارکات آن یک نقطه عطف
در ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک منطقه و جهان خواهــد بود .ایده این
طرح بسیار بزرگ از چهار ســال پیش در کنگره حزب کمونیست چین
زده شــد و در این مدت رهبران ارشــد این کشور با تمام توان در جهت
اجرائیکردن آن حرکت کردهاند .شکست اقتصاد نئولیبرالی در جهان،
منازعات ژئوپلیتیک ،الزام روند توســعه متــوازن ،عدم موفقیت پروژه
»جهانیســازی« که امروز در تقابل با حق حاکمیت ملی موجب رشد
گرایشــات حمایتگرایانه در بسیاری از کشــورها شده است و ضرورت
یک »نقشه راه« بدیل و آلترناتیو که بتواند ضمن حفظ امنیت و تقویت
ثبات اقتصادی ،پیوند متعادل بین شرق تا غرب را تضمین کند تا حدود
زیادی توجه و تمایل برای موفقیت طرح موســوم به جاده ابریشــم را
موجب شده است.
هماکنون نمایندگان ارشــد از حدود صد کشور و نهاد بینالمللی با
حضور در پکن و شرکت در این اجالس که شامل  ۲۹نفر از سران ،رؤسای
ســازمان ملل متحد ،صنــدوق بینالمللی و دیگر نهادهای سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میشوند ،اهمیت آن را به خوبی نشان
میدهد .نشســت پکن در حالی مورد توجه قدرتهــای بزرگی مانند
چین ،روســیه و اتحادیه اروپایی قرار گرفته اســت که با شــروع دوران
ریاستجمهوی »دونالد ترامپ« در آمریکا که به نوعی هم مختلکننده
نظم جهانی تلقی میشود و هم در ساختار سیاسی این کشور بهعنوان
رهبر بالمنازع نظم آمریکایی موجب تقویت یک »آنارشی« شده است،
امیدها به موفقیــت این اجالس را بیش از پیش تقویت کرده اســت.
اهمیت اجالس یک کمربند–یک جاده با توجه به گستره جغرافیایی و
حوزه وسیع اقتصادی آن در آینده بر سیستم جهانی تأثیر بزرگی خواهد
گذاشــت و به همین دلیل حتی نشســت مقدماتی آن یکشنبه گذشته
و رخدادهــای پیرامون آن از جمله دیدارهای دوجانبه نشــان میدهد
که بهتدریج مرکز ثقل تحوالت جهانی به منطقه شــرق آســیا و حوزه
»اوراسیایی« منتقل میشود .بر اساس دستور کار این اجالس و برنامه
از پیش تنظیمشــده قرار است که طرح از طریق سه کریدور مواصالتی
شرق آســیا ،آسیای میانه ،اروپا و حتی کرانههای آفریقا را به هم پیوند
بزند و همبســتگی اقتصادی این جغرافیای پهناور را با برنامه توسعه
در چارچوب همکاریهای متقابل دنبال کند .این سه محور مواصالتی
شــمالی ،جنوبی و مرکزی دهها کشــور را از شرق تا غرب دربر گرفته و
حدود ســه میلیارد از جمعیت جهان را زیر پوشــش برنامههای خود
گرد میآورد.
ایده این جاده موســوم به جاده ابریشــم در شــرایط کنونی از آنجا
اهمیت بیشتری را موجب شــده که مجموعهای را شامل میشود که
بعضا درگیر منازعات نظامی ،امنیتی و اقتصادی است .با اجرائیشدن
ایــن طرح و محورهای مواصالتی آن با توجه به پیوندهای متقابل بین
اجزای تشکیلدهنده آن که مســتلزم حفظ ثبات در این مناطق است،
الجرم دو بال اصلی آن )چین و روسیه( را با توجه به قدرت نفوذ خود
در این مناطــق ترغیب به میانجیگری و رفع تنــش در مناطق کرده و
پیوندهای اقتصادی زنجیره بین اعضا را هم که بر محور توســعه حول
ترابری استوار اســت ،بهعنوان یک عامل بازدارنده جهت عدم تشدید
تنش به کار میگیرد.
از طــرف دیگر ســرمایهگذاری اولیه باالی ســهمیلیارددالری چین
بــرای راهاندازی زیرســاختهای مواصالتی و پیشبینــی حدود ۱۲۴
میلیارد دالر در طول اجرای طرح نشان میدهد که چین حساب کامال
ویژهاي روی این موضوع باز کرده اســت و دیدارهای »والدیمیر پوتین«،
رئیسجمهوری روسیه با »شی جین پینگ« ،همتای چینی خود و »لی
که چیانگ« ،نخستوزیر این کشور قبل از شروع رسمی اجالس گویای
یــک هماهنگی بین این دو قدرت هژمونیک منطقهای اســت .حضور
بعضی از رهبران و مقامات ســطحباالی کشــورهای عضــو اتحادیه
اروپایــی در این اجالس که خود نیز بخشــی از طرح یک کمربند – یک
جاده اســت ،به دلیل ســطح باالی تراز بازرگانی آنان با چین و اهمیت
تنظیم روابط جدید با روسیه اهمیت اجالس را دوچندان کرده است.
افتتاح رســمی نشســت در تاالر بزرگ خلق چین با ســخنان رهبر
و رئیسجمهــوری چین مبنی بر اینکه »در رونــد اجرای طرح ،اصول
مذاکره ،سازندگی و بهرهبرداری مشترک« مبنای کار خواهد بود ،حاوی
یــک پیام ویژه بــود که همه شــرکتکنندگان را متوجه یک شــراکت
داوطلبانه و منطبق با منفعت جمعی میکرد.
این پیــام در بطن خود گویــای این نکته ظریف بــود که هیچکدام
از اعضــا حق تحمیل اراده خود را بر مبنای توســل بــه زور بر دیگری
نخواهند داشت و طرح در چارچوب توسعه عادالنه مشارکتکنندگان
در وضعیت ثبات و صلحآمیز قابل اجرا خواهد بود .چنانچه در همان
بیانات افتتاحیه نشســت که از ســوي رئیسجمهوری چین خطاب به
حاضران ایراد شد ،گفته شده است» :هدف این طرح گسترش نفوذ چین
در عرصه بینالمللی نیســت و با پیشبرد این برنامه ما رویکرد قدیمی
بازی بین دشمنان را دنبال نخواهیم کرد .بلکه مدل تازهای از همکاری
و نفع دوجانبه را ایجاد خواهیم کرد که در نهایت به رشد اقتصاد باز در
دنیا منجر خواهد شد«.
هر چند گفته میشــود در همان نشســت مقدماتی روز دوشــنبه
اختالف نظر بین چین و روسیه از یک طرف و با اتحادیه اروپایی از طرف
دیگر بروز کرده اســت .اما به دلیل نیاز اروپا به این بازار گسترده به نظر
نمیرســد این اختالف بتواند در روند اجرائیکردن طرح یک کمربند –
یک جاده خللي اساسی ایجاد کند.
از هماکنــون دولت چین برای سرعتبخشــیدن بــه اجرای طرح
قــول اعطای کمکهــای میلیــاردی از جمله در مرحلــه اول کمک
۹میلیارددالری به کشورهای درحالتوسعه و نهادهای در مسیر را داده
است که میتواند مشارکت فعال جمهوریهای آسیای میانه را موجب
شــود و کلیدیترین مرحله مواصالتی را در ســه ســال آینده محقق
کند .این طرح بزرگ و اســتراتژیک تنها حوزه اقتصاد و امنیت را شامل
نمیشود و در راستای آن تقویت آموزش ،همگانیکردن امکان استفاده
از اینترنت ،گســترش صنعت توریســم در بین اعضا و مدرنیزاســیون
شهرهای پیرامون مســیرهای مواصالتی را هم دربر میگیرد .چنانچه
چین بتواند با کمک روسیه طرح یک کمربند– یک جاده را تحقق بخشد
تا حدود زیادی نهتنها فضای مناســبات جهانی را تغییر میدهد که در
کنار آن قادر است ثبات و هژمونی خود را نیز در موقعیت آنارشی حاکم
بر نظام بینالمللی تضمین کند.
مشارکت ایران در این طرح که یکی از نقطههای کلیدی مسیر آسیای
میانهای آن است ،تا حدود زیادی ميتواند ثبات و توسعه متوازن ایران
را در شرایطی که از همه جهت تحت فشار رقبای منطقه و بینالمللی
قرار دارد ،تضمین کند و از تأثیر تحریمهای کنونی بهشدت بکاهد.

»دونالــد ترامــپ« ،رئیسجمهوري آمریــکا ،چندي پیش
اعضــای خانواده رســانه آمریکا را دور هــم جمع کرد و همه
آنهــا را دروغگو خوانــد .او گفت »صادقانه بگویم ،رســانه از
کنترل خارج شــده اســت و مردم دیگر حرفهای شما را باور
نمیکننــد« .او در توصیف شــبکه خبري »ســیانان« گفت
اخبارشان کامال جعلی است و پایگاه خبري »بیبیسی« را هم
چیزی شبیه آن دانست.
آن شــب من دو اقدام انجام دادم؛ ابتدا نام »ترامپ« را در
توییتر جســتوجو کردم؛ فیلدها عبارتهایی مانند »او دیوانه
است ،مردک روانی ،دیوانه یاوهگو« بود .اما در شبکههای دیگر
اینگونه نبود و نتیجه جســتوجوی من عبارتهایی همچون
»زندهباد ترامپ«» ،دستشــون را رو کــن« و مانند آنها بود .با
انبوهی از شکلکهای پرچم آمریکا و کلیپهای ترامپ مواجه
شــدم که به »اخبار بدلی و دروغپردازان رســانههای جمعی«
اعتراض میکردند.
ترامــپ حرفی زده بود و مخاطبانش آن را شــنیده بودند.
اقدام بعدی من کاري بود که دوماهونیم اســت مشــغول آن
هستم .در موتور جستوجوگر گوگل این کلمات را وارد کردم:
»رســانههای جمعی ...هستند« و پیشنهادهای گوگل اینگونه
شــد» :رســانههای رایج ...مردهانــد «،در حال مرگ هســتند،
اخبــار بدلی ،بدلــی ،تمام شــدهاند .با خودم گفتــم آیا واقعا
رســانه مرده اســت؟ آیا اخبار بدلی پیروز شده است؟ آیا اینک
ما جزء اخبار بدلی هســتیم؟ آیا رســانه جمعی ،یعنی ما ،در
حال مرگ هســتیم؟ روی اولین لینک پیشنهادی گوگل کلیک
میکنــم .صفحهای با نام »ســیاِناس داتکام« ،مقالهای با
عنوان »رســانههای جمعــی همگی مردهاند« باز میشــود.
متوجه میشوم منظور نویســنده از » آنها مردهاند« این است
که آنها -یعنی ما -قابل اعتماد نیســتیم .با خودم گفتم چطور
امکان دارد یک ســایت گمنام که نامش را هرگز قبال نشــنیده
بودم ،بتواند روی موضوع اصلی الگوریتم جستوجوگر گوگل
تأثیر بگذارد .در قسمت مربوط به »درباره ما« متوجه میشوم
صاحب امتیاز آن »ســیاناس نیوز« ،مرکز تحقیقات رسانهای
اســت و با یــک کلیک دیگر به ایــن نتیجه میرســم که آنها
»ناظران رســانههای آمریکا« هستند؛ سازمانی که ادعا میکند
تعهد خللناپذیري برای خنثیکردن سوگیریهای چپگرایانه
در اخبار ،رسانهها و فرهنگ عمومی دارد.
با چند کلیک دیگــر درمییابم بخش بزرگی از بودجه این
ســازمان ،مبلغی بالغ بر  ۱۰میلیون دالر در دهه گذشته ،تنها از
یک منبع بوده اســت؛ سرمایهگذاری به نام »رابرت مرسر« .اگر
سیاســت را در آمریکا دنبال میکنید احتماال نام رابرت مرسر،
پشتیبان مالی دونالد ترامپ را شنیدهاید .البته اندکی بعد به این
نتیجه میرسم که رابرت مرسر پشتیبان مالی بسیاری چیزهای
هراسانگیــز دیگری نیز هســت .او بزرگترین پشــتیبان مالی
دونالد ترامپ با شــخصیت حقیقی بود که ابتدا از »تد کروز«،
رقیب ترامپ در میــان جمهوريخواهان ،حمایت میکرد اما
پس از اینکه تد کروز از دور رقابتهای ریاســتجمهوری کنار
رفــت ،با کمک مالی خود به مبلغ  ۱۳٫۵میلیون دالر به کمپین
دونالد ترامپ پیوست.
او دانشــمندی نابغه ولی گوشهگیر در رشته کامپیوتر است
که ثروتش را هم از همین راه کســب کرده اســت .کارش را از
شــرکت »آیبــیام« آغاز کرد و در آنجا چیزی ســاخت که به
گفته مؤسســه زبانشناســی علوم کامپیوتری ،تحولی شگرف
در پــردازش زبان اســت و درواقع علمی بود که در گســترش
آنچه ما امروزه به آن هوش مصنوعی میگوییم ،عامل کلیدی
محســوب میشــود .او ســپس یکی از مدیران ارشد مؤسسه
»رنسانس تکنولوژی« شد که یک مؤسسه مالی است و از طریق
بهکارگیری الگوریتم برای نمونهســازی و تجارت در بازارهای
مالی کسب درآمد میکند.
یکی از منابع مالی آن» ،مدالیون« است که کار آن ،مدیریت
مالی کارکنانش اســت و با کسب  ۵.۵میلیارد دالر تاکنون یکی
از موفقترینها در دنیا بوده اســت .از سال »۲۰۱۰مرسر« مبلغ
 ۴۵میلیون دالر به کمپینهای مختلف سیاسی که همه آنها از
جمهوریخواهان هســتند و پنج میلیون دالر دیگر نیز به تمام
کمپینهای راست و محافظهکاران تندرو اهدا کرده است .مرسر
میلیاردری اســت که مانند میلیاردرهای دیگر ســعی میکند
جهان را براســاس اعتقادات شــخصی خودش شــکل دهد.
کمپینهای ریاستجمهوری دونالد ترامپ مبلغی معادل ۱۳/۵
میلیون دالر از رابرت مرسر دریافت کردهاند.
رابرت مرســر بهندرت در انظار عمومی ســخن میگوید و
هرگز با روزنامهنگاران مصاحبهای نداشته است ،بنابراین برای
شــناختن او باید دید که پولش را کجا خرج میکند :او صاحب
تعدادی کشــتی تفریحــی همگی با نــام »جغد دریا«ســت؛
مجموعــهای از ماکتهای قطــار بــه ارزش  ۹٫۲میلیون دالر
دارد؛ پژوهشهایــی که به تغییرات آبوهوایــی باور ندارند و
محل مناســبی برای سرمایه او هستند ،مثل مؤسسه »هارتلند«
و سرمایهگذاری در بخشهایی که شاید بتوان نهایت سرگرمی
یک مرد ثروتمند نامید ،یعنی ایجاد مزاحمت برای رســانههای
رایج از مواردی اســت که او به آنها عالقه دارد .در ارتباط با این
مورد آخر ،باید از یکی از شــرکای نزدیک او به نام »استیو بنن«
نیــز نام برد که رئیس کمپین ترامپ بــود و هماکنون به عنوان
استراتژیست اول او مشغول به کار است .بنن به مرسر کمکهای

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 8ما اگر بــه تاریخ اخیر حضــور آمریکا
از زمــان جــورج بــوش در منطقــه
خاورمیانه نگاهی داشته باشیم ،میبینیم خود بوش با حضور
مســتقیم و نظامــی در منطقــه خاورمیانــه نقشآفرینی کرد
و بعــد از او اوباما هم باز به صورت مســتقیم منتها غیرعلنی،
بهخصوص در مســئله سوریه و برخورد با داعش نقش ائتالف
ضدتروریســم را ایفا کرد .اما اکنون سیاست ترامپ بر این است
که مخارج و هزینههای مداخالت آمریکا در منطقه خاورمیانه
را کســان دیگری ازجمله همین عربستان ســعودی پرداخت
کنند ،بنابراین آقای ترامپ در این راستا بهدنبال تغییر جغرافیای
سیاسی خاورمیانه است تا از کشورهای پرجمعیت عربی برای
تأمین نیروهای خود و از کشــورهای نفتخیز برای تأمین هزینه
خود استفاده ميکند .مانورهای مشترک اخیر آمریکا با مغرب و
در آینده نزدیک با مصر ،نشانه بارز این سیاست ترامپ است؛ در
نتیجه ترامپی که با دالر نفتی عربی و سرباز این منطقه بهدنبال
نقشآفرینی به نفع منافع ملی خود است هیچگاه درخصوص
ساختار سیاســی و نظامهای پادشاهی ،نظرهای چالشبرانگیز
و حساسیتزایی نخواهد داشت و عالقهمند نیست در منطقه

شایانی کرده اســت .کمک مالی او به مرکز تحقیقات رسانهای
که با هــدف اصالح »گرایشهای لیبرال« صورت میگیرد ،تنها
یکی از نمایشهای رســانهای اوست .او نمایشهای بزرگتر و
حتی با اســتراتژیهای حسابشدهتري نیز دارد و »بریتبارت«
یکی از آنهاســت که همچون ســتارهای درخشان در کهکشان
فعالیتهای رسانهای او میدرخشد.
مرســر  ۱۰میلیــون دالر بــه بنــن داد تا او بتواند ســایت
»بریتبــارت« را تأســیس کنــد؛ »بریتبــارت« یک ســایت
خبری اســت کــه هدف مهــم آن خلق رســانهای همچون
»هافینگتونپست« برای جناح راست بود .این سایت سکوی
صعود »میلو ایانو پولوس« و پایگاهی برای اشاعه تفکرات او
شــد تا رویکردهای ضدیهودی و ضداسالمی را به طور منظم
پوشش دهد .پس از کمپینی که یکی از فعاالن راهاندازی کرد
بیــش از هزار مارک تجاری این ســایت را تحریم کردهاند .این
سایت بسیار موفق بوده است :با دو میلیارد صفحه بازدیدشده
در ســال ،بیستونهمین ســایت پربیننده آمریکاست .حتی از
سایت هافینگتونپست که منبع الهام آن بوده بزرگتر است.
حتی از »پورتهاب« نیز بزرگتر است .بزرگتر از سایت سیاسی
فیسبوک و نیز توییتر است.
مؤســس این ســایت» ،انــدرو بریتبــارت« روزنامهنگاری
برجســته و راستگراســت که در ســال  ۲۰۱۲از دنیــا رفت .او
به بنن گفته بــود که آنها باید »فرهنگشــان را پس بگیرند« و
بیتردیــد بازپسگیری فرهنگ آمریکایی تنها نقطه شــروع کار
بود .در ســال  ،۲۰۱۴بنن ســایت بریتبارت لنــدن را راهاندازی
کــرد و در مصاحبهای به »نیویورکتایمز« گفت ســایت طوری
برنامهریزی شــده بود که پیش از انتخابات انگلستان راهاندازی
شود .او همچنین اضافه کرد انگلستان جدیدترین جبهه جنگ
آنها در »نبرد فرهنگی و سیاسی موجود« است .فرانسه و آلمان
جبهههای بعدی هستند.
یــک ثروتمند بانفوذ و مصمم و یک استراتژیســت باهوش
بــا کمک یکدیگر راهی پیدا میکنند تا فعالیت رســانهای را به
گونهای تغییر دهند تا در جهت اهداف آنان باشــد و آنها در این
کار بسیار موفق بودهاند.
ولی دلیل دیگر من برای شناختن رابرت مرسر کشف ارتباط
او با یک شرکت کوچک تحلیل دادهها به نام »کمبریجآنالیتیکا«
بــود .گزارشهایی وجود دارد که نشــان میدهد او ســهمی
معادل  ۱۰میلیون دالر در این شرکت دارد .البته کمبریجآنالیتیکا
از دل یک شرکت بزرگتر به نام گروه »اسسیال« سر بر آورده
اســت .تخصص این شــرکت در طراحی استراتژیهای مرتبط
بــا »مدیریــت انتخابات« و »عملیات اطالعرســانی و ارســال
پیامهای اینترنتی« اســت که در طول بیش از  ۲۵سال فعالیت
در کشــورهای افغانستان و پاکســتان آبدیده شده و به صورت
فعلی درآمده اســت .در محافل نظامی به چنین شــیوههایی
»جنگ روانــی« میگویند که با عالمت اختصــاری »«psyops
شناخته میشــود) .پروپاگاندایی که با تأثیر روی عواطف مردم
عمل میکند(.
شــرکت کمبریجآنالیتیــکا برای کمپینهای ترامپ بســیار
کارســاز بود و البته در انگلستان برای کمپین خروج از اتحادیه
اروپا نیز .وقتی مرسر از کروز حمایت کرد کمبریجآنالیتیکا با او
همکاری کرد .زمانی که رابرت مرسر از ترامپ حمایت کرد نیز
این شرکت با او همراه شد .هنگامی که پول مرسر در کار است،
معموال استیو بنن هم همان حوالی است .گزارشهایی وجود
دارد که نشــان میدهد تا همین چند وقت پیش او نیز با آنها
همقطار بوده است.
در ماه دسامبر سال گذشته ،مقالهای درباره کمبریجآنالیتیکا
نوشــتم و در آن تشریح کردم که ســایتهای راستگرا و تندرو
چگونه میتوانند روی نتایج جستوجوی گوگل تأثیر بگذارند.
»جاناتان اولبرایت« ،استاد ارتباطات دانشگاه »الون« کارولینای
شــمالی اســت .او طــراح »اکوسیســتم خبری« اســت و در
ســایتهای راستگرا که نابودی رســانههای جمعی را هدف
قــرار دادهاند ،میلیونها لینک کشــف کرده اســت .او میگوید
شرکتهایی مثل کمبریج آنالیتیکا ردیابهای سایتهایی مانند
بریتبارت را به کار میگیرند تا تبلیغات خود را در فیسبوک به
خورد کاربران اینترنتی دهند.
یکی از افتخارات عجیب و غریب شــرکت کمبریجآنالیتیکا
داشتن مشــخصههای روانشــناختی  ۲۲۰میلیون رأیدهنده
آمریکایی اســت که براســاس پنج هــزار داده اطالعاتی مجزا
صورت گرفته و وجه تمایز و برتری ) (USPآن با سایر سایتها
در ایــن اســت که آنها این دادههــا را بهکار میبرنــد تا بتوانند
تمایالت و احساســات عمیق کاربران را شناسایی کرده و سپس
مــورد حملــه تبلیغات خود قــرار دهند .براســاس گفتههای
اولبرایت چنین سیستمی درواقع یک ماشین پروپاگانداست.
چند هفته بعد ،نشریه »آبزرور« نامهای دریافت کرد .در این
نامه به این اشاره شده بود که کمبریجآنالیتیکا در کمپین خروج
انگلستان از اتحادیه اروپا نقشی نداشته است و این شرکت »یک
شرکت آمریکایی است و مقر آن در این کشور است« .این شرکت
در امور سیاسی انگلستان دخالتی نکرده است.
اینگونه بود که اوایل همین هفته ،در رستورانی که غذاهای
آماده ســرو میکند در حوالی وستمینیســتر با »اندی ویگمِر«
طرفــدار خــروج مالقات کردم .انــدی ویگمر یکــی از مدیران
خوشبرخــورد ارتباطــات در اتحادیه اروپاســت .هنگامی که

خاورمیانــه تغییراتی را که در تضاد با منافع آنان باشــد ،ایجاد
کند .طبیعتا ســخن از ایــن بود که آقای ترامپ هم همســو با
دموکراتها درصدد بازسازی روابط سرد واشنگتن با کشورهای
عربی ارتجاعی منطقه برای جلوگیری از تخریب بیشــتر چهره
واشــنگتن بود .در این راســتا با توجه بــه جمعبندیهایی که
دولت ترامپ دارد دولت جدید واشنگتن هم درصدد تضعیف
این کشــورهای مرتجــع منطقهای نیســت چراکــه تضعیف
این پادشــاهیها به معنای رشــد اســالمگرایی و شــکلگیری
حکومتهای مردمساالر دینی است.
هرچند منافع واشنگتن به سمت ژاپن ،شبهجزیره کره ،چین،
تایوان و ...در آســیای جنوب شــرقی گرایش یافته ،اما اهمیت
منطقــه خاورمیانه و آســیای غربی در اولویت اول سیاســت
خارجی آمریکاســت؛ پس در بســتر چنین شــرایطی ترامپ با
همنوایی بیشتر با کشورهای عربی بهویژه ریاض ،درصدد ترمیم
روابط ســرد گذشته از طریق فروش سالح بیشتر و پیشرفتهتر و
همچنین حمایت سیاسی از مواضع ریاض است.
 اگر ما سه محور اساسی را برای سفر ترامپ به عربستان
و اســرائیل در منطقــه خاورمیانه در نظر بگیریــم ،ناظر بر

رسیدم او در حال تماشای تصویر دونالد ترامپ در موبایل خود
بود .همین شخص بود که سفر »نایجل فاراژ« را به برج ترامپ
رهبری کرد و از این طریق او اولین سیاستمدار خارجی شد که
با رئیسجمهور جدید مالقات کرده است.
ویگمور در صفحــه موبایل خود دنبال چیــزی میگردد و
عکســی پیدا میکند که اینک شــهرت جهانی پیدا کرده است.
او عکــس را پیدا میکند و آن را به من نشــان میدهد .در این
عکس فاراژ و ترامپ جلوی در آسانسور طالییرنگ برج ترامپ
ایســتادهاند و ترامپ شســت خود را به سمت باال گرفته است.
ویگمور میگوید او این عکس را گرفته است .بنا بر گفته »آرون
بانکــز« ،ویگمور یکی از »فرزنــدان ناخلف برگزیت« بود .آرون
بانکز تاجری از بریســتول و یکی از مؤسسان اتحادیه اروپاست
که طرفدار خروج بود.
ویگمور میگویــد کمبریجآنالیتیکا برای آنها کارســاز بوده
است .به آنها یاد داده است که چگونه پروفایل بسازند ،چگونه
کاربــران را مورد هدف قرار دهند و چگونــه به انبوه دادههای
کاربران فیسبوک دسترسی پیدا کنند .ویدئویی در یوتیوب وجود
دارد که در آن »بریتنی کیسر« ،یکی از اعضای کمبریجبریتانیکا و
گروه اسسیال را نشان میدهد که در پنل طرفداران خروج در
مراسم اتحادیه اروپا حضور دارد.
ویگمور توضیح میدهد که فیسبوک عامل کلیدی کمپین
خروج بود» .الیک« در فیسبوک »قویترین ســالح« محسوب
میشود .او اضافه میکند :کاری که ما کردیم استفاده از هوش
مصنوعی بود که به ما این امکان را میداد تا به هرچیزی که در
مورد کاربران میخواســتیم دسترسی پیدا کنیم و به این ترتیب
میتوانســتیم آن کاربر را با تبلیغات خــود متقاعد کنیم .آنچه
این کاربران الیک میکردند از سوی یک عده دیگر در این شبکه
الیک میشد و اینگونه بهراحتی آنچه میخواستیم منتشر و به
اشتراک گذاشته میشد .سپس کاربران را در این شبکه تعقیب
میکنیــم .کامپیوتر نه آمــوزش و نه نظــارت را هرگز تعطیل
نمیکند.
 میگویم :به نظر ترسناک میآید.
»ترسناک است .واقعا ترســناک است .به همین دلیل است
که عضو فیسبوک نیســتم .یک بار امتحان کردم که ببینم چه
اطالعاتی دربــاره من دارند و احساســم را اینگونه بیان کردم:
»وای! خدای من« .وحشــتم از این بود که متوجه شدم یک بار
فرزندان من تصاویری را در اینســتاگرام گذاشته بودند و آنها از
همانجا به اطالعات زندگی من دسترسی پیدا کرده بودند .آنها
میدانستند فرزندان من به کدام مدرسه میروند«.
ویگمــور میگوید آنها از کمبریجآنالیتیکا اســتفاده نکردند
و هیچ پولی هم جابهجا نشــد .فقــط از اینکه کمکی کردهاند،
خوشحالاند.
 چرا؟
»زیرا نایجل یکی از دوســتان خوب مرسر است و مرسر او را
به آنها معرفی کرد .او گفت» :این شــرکت میتواند برای شما
مفید باشــد« .آنچه آنها در ایاالت متحده ســعی در انجامش
داشتند با آنچه ما میکردیم به موازات هم بود .ما اطالعات را
به میزان بسیار زیاد به اشتراک میگذاشتیم .چرا نباید این کار را
میکردیم؟ حامیان ترامپ و کمبریجآنالیتیکا یکی هستند .همه
از یک خانواده هستند«.
درحالحاضر پرسشهای متعددی پیرامون کمبریجآنالیتیکا
به ذهن انسان خطور میکند و توضیحات اندی ویگمور نیز شک
و شــبهه را بیشتر کرده اســت .پرسشهایی از جمله اینکه :آیا
الیك در فیسبوک عامل کلیدی کمپین
خروج بریتانیا بود» .الیک« در فیسبوک
»قویترین سالح« محسوب میشود.
آنچه کاربران الیک میکردند ،از سوی عدهای دیگر
در این شبکه الیک میشد و اینگونه بهراحتی آنچه
میخواستیم منتشر و به اشتراک گذاشته میشد
قرار اســت اینگونه خدمات هم جزء کارهای خیرخواهانه به
اداره مالیات اعالم شود؟ پاسخ کمیسیون الکترال به این سؤال
مثبت است البته اگر مبلغ آن بیش از هفتهزارو  ۵۰۰پوند باشد
و آیا پرداخت این پولها به اداره مالیات اعالم شده است؟ پاسخ
منفی است .آیا این بهآن معناست که احتمال دارد یک میلیاردر
خارجی به طور نامحسوس روی همهپرسی تأثیر گذاشته باشد؟
این سؤالی است که ارزش پرسیدن دارد.
حدود یک ماه اســت کــه مقالههایی در نشــریات مطرح
سوئیسی و آمریکایی دقیقا همین پرسش را مطرح کردهاند که
کمبریجآنالیتیکا با دادههای رأیدهندگان آمریکایی چه میکند.
دفتر کمیســاریای اطالعات بریتانیا )  (ICOدر گزارشــی که در
نشریه آبزرور به چاپ رسید ،اعالم کرد فعالیتهای کاری مربوط
به گردآوری و بهکارگیری دادههای شخصی باید طبق قانون و با
شفافیت کامل صورت گیرد .نشریه آبزرور به خوانندگان خود این
اطمینان را داد که با مســئوالن کمبریجآنالیتیکا تماس خواهند
گرفت و از آنها در ارتباط با چگونگی عملکردشــان در بریتانیا و
نحوه رعایت قوانین پرسش خواهند کرد.
جمعه گذشــته ،مسئوالن کمبریجآنالیتیکا اعالم کردند آنها
با »آیسیاُ« در ارتباط هستند و فعالیتشان کامال مطابق قوانین

سوریه و مسئله تروریسم و داعش ،مسئله مناقشه اسرائیل
و فلسطینیان و مهمتر از همه ایران و محور مقاومت و مسئله
برجام است؛ ترامپ در این سفر چگونه به ترمیم و بازسازی
نقش واشــنگتن در مســئله ســوریه و مبارزه با تروریسم و
داعش خواهد پرداخت؟
آمریکاییها در مســئله ســوریه حاوی چند نکته متناقض
هســتند که به آنهــا اجــازه تحرکات بــزرگ و اساســی را در
صحنهگردانی ســوریه نمیدهد .اول اینکــه آمریکا همواره در
پی حفظ امنیت اسرائیل است .بنابراین هیچگاه خواهان حضور
یک دولت مقتدر در ســوریه نیســتند تا تهدیداتی برای تلآویو
ایجاد کنند .اما در مقابل مســئله راضی نگهداشتن کشورهای
عربی منطقه اســت که از قِبــل آنها درآمدهای بســیار زیادی
کســب میکند .این دو مســئله حاوی یک نکته متناقض است
چراکه رضایت اعراب در تشــکیل یــک حکومت دینی رادیکال
مانند وهابیت در ســوریه اســت اما همین مســئله هیچگاه به
نفع واشــنگتن و تلآویو نخواهد بود چراکــه در ادامه این نوع
حکومتها دامان آنها را خواهد گرفت .اما نکته متناقض دیگر،
خواســت تجزیه ســوریه اســت که آن هم در تناقض با منافع

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

پشتیبان دونالد ترامپ در نبرد با رسانهها براي پیروزي در انتخابات چه کسي بود

جنگ رسانههاي جعلي با سرنوشت انتخابات
جنگ جهانی سوم جنگ پارتیزانهای اطالعات خواهد بود
ﮐﺎرول ﮐﺎدواﻻدر

بریتانیا و اتحادیه اروپاســت .آنها به پرســشهای دیگر نشریه
آبزرور که در هفته جاری مطرح شــده بود پاســخی ندادند؛ از
جملــه این پرســش که آنهــا چگونه مدل روانســنج خود را
طراحی کردهاند .ما میدانیم طرح اصلی آن نتیجه تحقیقاتی
اســت که دانشــمندان مرکز تحقیقات روانســنجی دانشگاه
کمبریج انجام دادهاند؛ تحقیقاتی که مبنای آن پرســشنامهای
بود که در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده بود .بیش از شش
میلیون نفر آن را به اشتراک گذاشتند و اینگونه بود که گنجینه
شگرفی از دادهها به وجود آمد.
احتماال پروفایلهای فیسبوکی -بهخصوص »الیکهای«
میلیونهــا کاربر -به یکدیگر مرتبط هســتند تا بــه این ترتیب
نتایجی بینهایت دقیق به دســت آید» .مایکل کوسینســکی«
دانشــمند ارشد این مرکز کشف کرده است با مدل طراحیشده
آنها میتوان بر مبنای  ۱۵۰الیک فیسبوکی یک کاربر ،شخصیت
او را دقیقتــر از همســرش پیشبینی کرد .بــا  ۳۰۰الیک ،آنها
شــما را بهتر از خودتان میشناسند .این دانشمند معتقد است
کامپیوتر انسانها را عمیقتر از خود آنها پردازش میکند.
البته در ارتباط با چگونگی اســتفاده از دادههای شــخصی
افراد ،قوانین سفتوســختی وجود دارد .از پروفســور »جاناتان
راســت« مدیر مرکز میپرسم آیا اسسیال به طرح تحقیقاتی
دانشــگاه یا اطالعات ســری دانشــگاهی دسترســی دارد؟ او
پاســخ میدهد قطعا دسترســی ندارند چراکه قوانین بســیار
سختگیرانه است.
دانشمندی به نام »الکساندر کوگان« از همین مرکز قراردادی
با اسســیال منعقد کرده بود که طبق آن او متعهد شده بود
مدلی برای آنهــا طراحی کند .کوگان مدعی اســت دادههای
مربوطه را خود گردآوردی کرده است .پروفسور راست میگوید
نمیدانــد کوگان آنهــا را از کجا تهیه کرده اســت .او میگوید
»شــواهد ،خالف ادعای او را ثابت میکنــد و من آن را گزارش
کردم« .یک قاضی مســتقل از طرف دانشــگاه منصوب شد که
دراینبــاره قضــاوت کنــد .ولی بعدا کــوگان مدعی شــد به
اسسیال تعهد داده اســت که مفاد قراردادش را فاش نکند
و بنابراین نمیتواند جلسه حل اختالف را ادامه دهد .او تالش
میکند ثابت کند که اسســیال مســئوالن دانشــگاه را در این
زمینه قانع کرده اســت .ولی کمتر کسی وجود دارد که بهتر از
پروفسور راست این موضوع را درک کند که اطالعاتی که مردم
بهراحتی در اختیار شبکههای اجتماعی قرار میدهند ،میتواند
اینگونه مورد استفاده قرار گیرد.
خطر نبــود قوانین مربــوط بــه اطالعاتی که کاربــران در
اختیــار فیسبوک یا شــبکههای دیگر میگذارند کامال روشــن
اســت .کامپیوترها مانند روانشناسان عمل میکنند .میتوانند
پیشبینــی کننــد و رفتارهــای انســانی را تحت کنتــرل خود

درآورند؛ چیزی شــبیه روش علمگرایان ) (scientologistsولی
بســیار قدرتمندتر از آنها و با همان روش شستوشوی مغزی
که بینهایت خطرناک اســت» .بیراهه نیست اگر بگوییم ذهن
انســانها دچــار تغییر و تحول میشــود .رفتارهــا را میتوان
پیشبینــی کرد و به کنترل درآورد .به گمان من این کار بســیار
ترسناکی است .واقعا ترسناک چراکه هیچکس تا به حال درباره
اثرات احتمالی آن ،تحقیقی نکرده اســت .مردم خبر ندارند که
چنین اتفاقی در حال وقوع است .این ابداعات میتوانند نگاه و
نظرات مردم را بهراحتی تغییر دهند.
مرسر در کمبریجآنالیتیکا سرمایهگذاری کرد و واشنگتنپست
نوشــت» :بخشــی از انگیزه دســتزدن به چنین کاری این بود
که جناح راســت در بهکارگیری اســتعدادهای نــاب در زمینه
تکنولوژی احســاس کمبود میکرد .حتی اگر ایــن نگاه را هم
بپذیریــم ،فعالیتهای کنونی شــرکت مــادر کمبریجآنالیتیکا
)اسسیال( پرسشهای زیادی برانگیخته است.
ا»ِمــا براینت« ،کارشــناس بخــش پروپاگاندای دانشــگاه
»شــلفیلد« ،در کتاب خود با عنوان »پروپاگاندا و ضدتروریسم:
استراتژیهای تغییرات جهانی« از گروه اسسیال سخن گفته
اســت .او در این کتاب میگوید که کمبریج بریتانیکا تکنولوژی
الزم بــرای ایجاد تغییرات رفتاری و روانشــناختی را در اختیار
دارد ولی اســتراتژی آن را گروه اسسیال طراحی میکند .آنها
تخصص یافتهاند که بــا تغییردادن رفتار کاربران شــبکههای
بزرگ اجتماعــی بزرگ و در باالترین ســطح ممکن در خدمت
ناتو ،وزارت دفاع ،وزارت خارجه آمریکا و ســایر ارگانها باشند.
آنها ابتدا برای تودههای جمعیتی الگوســازی میکنند و سپس
اعتقادات آنها را تغییر میدهند.
برایانت میگوید که گروه اسســیال ار ســوی شخصی به
نام »نیگل اُوکس« تأســیس شده اســت که قبال برای شرکت
)تبلیغاتی( »ساعتچی« بود؛ ساعتچی روي تصویر مارگارت تاچر
کار میکرد و »این شــرکت درآمد بسیار فراوانی با پروپاگاندایی
که به مدت طوالنی برای جنگ و تروریســم میکرد ،به دســت
آورده بود .این گروه بخشهای متفاوتی دارد اما همه آنها درباره
رسیدن یا توانایی شکلدادن به یک گفتمان هستند .آنها سعی
میکنند بعضی از روایتهای سیاســی را بــا صدای بلندتر به
گوش برسانند و در مورد افرادی که کار میکنند ،کامال گزینشی
عمل میکنند» :آنها این کار را برای چپها انجام نمیدهند«.
در رقابــت انتخابــات آمریــکا ،کمبریجآنالیتیــکا دادهها را
جمــعآوری میکــرد ،همانگونــه کــه روی سایتشــان کل
رأیدهنــدگان آمریــکا را  ۲۲۰میلیون نفر اعالم کــرده بودند.
طبق گزارش واشنگتنپست در هفته گذشته ،اسسیال تعداد
کارمنــدان خود را در دفتر واشــنگتن افزایــش داده و در حال
رقابت برای بستن قراردادهای پردرآمد با دولت اجرائی ترامپ

اســت .برایانت میگوید» :کامال مشــخص است شرکتی که در
مهندسیکردن نتایج سیاسی درگیر شود حتما از آنچه به وجود
آمده سود میبرد .بهویژه که مهندسی برای دستکاری و سپس
به نیت ایجاد ترس باشد«.
اینها دادهها و اطالعات جمعآوریشــده هستند ،دقیقا چه
اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد؛ این همان موضوعی است
کــه »پل الیویردهــای« ریاضیدان سوئیســی و فعال در حوزه
دادهها ،بیش از یک ســال اســت که در مورد کمبریجآنالیتیکا
تحقیق میکنــد .او میپرســد» :این دادهها چگونه اســتفاده
خواهند شــد؟ آیا با این دادهها ســعی خواهد شد که ذهنیت
مردم را در مورد سیاستهای داخلی دستکاری کنند یا اینکه
جنگی بین جوامع مختلف راه بیندازند؟ به هر صورت مســئله
بالقوه بســیار ترسناک اســت .مردم دقیقا قدرت این دادهها و
اینکه چگونه این دادهها میتواند علیه خودشان استفاده شود
را نمیدانند.
دو موضوع اســت که بالقوه به شکل همزمان با هم پیش
میروند :دستکاری اطالعات در سطح همگانی و دستکاری
اطالعات در ســطح کامال فردی .اســاس هــر دوی اینها فهم
اخیر درباره نحوه کارکرد مردم اســت و هر دوی آنها به وسیله
پلتفرمهــای تکنولوژیک که بــرای گردهمآوردن مــا کنار هم
ساخته شدهاند ،فعال میشوند«.
مــن از اِما برایانت پرســیدم کــه آیا مــا در دوره جدیدی از
پروپاگاندا به سر میبریم؟ آیا این است که ما نمیتوانیم ببینیم و
آنها روی ما کار میکنند و آیا ما نمیتوانیم بفهمیم؟
او ميگوید دقیقا همین اســت .تحت نظر قرارگرفتن توسط
تکنولوژی بسیار فراگیر است ،جمعآوری و استفاده از دادههای
ما بســیار پیچیده و پیشرفته اســت .کامال مخفی است و مردم
متوجه نیســتند که چه اتفاقی رخ میدهد» .فضای عمومی و
سیاســی در داخل این گروهها کامال بررســی میشود .برایانت
ادامه ميدهد برای درک تغییرات همگانی که در احساســات
عمومی اتفاق میافتد الزم نیســت که به تئوری توطئه معتقد
باشیم .برخی از این ابزارهایی که به کار گرفته میشوند به طور
مستقیم یا از دستورالعملهای نظامی هستند یا از سیاسال.
اگرچه به صورت فزایندهای شــواهد نشــانگر این است که
عرصه عمومی ما -شبکههاي اجتماعی؛ جایی که ما پستهاي
تعطیالت تابســتانیمان را میگذاریم یا نظرهای خودمان را در
مورد اخبار مینویسیم -عرصه مبارزه جدیدی است؛ جایی که
در زمــان واقعی ژئوپلیتیک بینالمللــی رخ میدهد .این عصر
جدیدی از پروپاگانداســت .ولی برای چه کســانی؟ این هفته،
روسیه از تشــکیل شــاخه جدید نظامی خبر داد» :سپاه جنگ
اطالعات«.
»ســم وولی« از مؤسســه اینترنت آکســفورد که مؤسسه
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همپیمان اصلی دیگر واشــنگتن یعنی ترکیه که عضو ناتو هم
اســت ،بوده؛ چراکه از یکسو واشــنگتن با تجهیز و حمایت از
کردهای ســوریه به نوعی سیاست تجزیه را پیش میبرد و این
مســئله سبب میشود تا ارتباطش با آنکارا و حتی ناتو به دلیل
تقویــت و ایجــاد منطقه خودمختار کردی ضعیف شــود و به
سردی گراید که هرگز این روابط سرد آنکارا بهنفع آمریکا نیست،
بنابراین این مسائل متناقض را باید در کنار کارنامه بسیار ضعیف
عملکرد واشــنگتن در ســوریه دید و بههمین واسطه است که
آمریکا بازنده واقعی میدان ســوریه است .در نتیجه ترامپ در
این سفر باید رضایت عربستان سعودی را که میزبان اولین سفر
خارجی است ،به گونهای به دســت آورد که البته این رضایت
نباید منافات و تهدیدی برای تلآویو باشد.
 در بســتر چنین شــرایطی ترامپ در این ســفر چگونه
میتواند روابط بســیار سرد و متشنج واشنگتن و تلآویو در
دوره اوباما بهویژه بعد از رأی ممتنع واشــنگتن به قطعنامه

شهرکسازی اســرائیل را بهبود بخشــد و از آنسو چگونه
میتواند سیاســت یکبامودوهوای خود را در قبال تلآویو
در این سفر پیش ببرد؟
ببینید اســرائیل ضمن آنکه خواســتار این اســت ترامپ
ســفارت آمریکا را از تلآویــو به بیتالمقــدس انتقال دهد،
خواســتههای دیگری هــم دارد کــه مهمتریــن آن هدایت
ســرمایههای کشــورهای عربی به ســمت تضعیــف جبهه
مقاومت اســت .اگر ترامپ موفق بــه تقویت ریاض در مقابل
تهران ،بیروت ،دمشق و کشــورهای غیرهمسو با تلآویو شود
باعث رضایت صهیونیســتها میشــود .بنابراین با توجه به
واکنشهای منفیای که ممکن اســت با انتقال سفارت ایجاد
شود سیاست سکوت را در پیش ميگیرد اما اسرائیل متقابال در
یک باجخواهی سعی خواهد کرد تا ترامپ وادار کند عربستان
را به ســمت مخالفت با ایران ســوق دهد و طبیعتا کوشش
ریاض هم همسو با سیاست تلآویو است.

 آخرین محور ســفر ترامپ ،مسئله ایران است این سفر
ترامپ چه تأثیری بر مســئله ایرانهراسی و مسئله برجام
خواهد داشت؟ و آیا این ســفر به اجماع دوباره علیه ایران
میانجامد؟
اگر بخواهیم درباره محور ایران ســخن بگوییم باید دید که
مجموع حرکتهایي که ترامپ در این ســفر انجام خواهد داد
چه سمتوســویی پیدا میکند؟ ببینید در این ســفر قرار است
ســران  ۱۸کشور در عربستان حضور پیدا کرده و در چند نشست
مشــترک با ترامپ به تحلیل و بررسی شرایط منطقه برسند ،اما
در کل این نشســتها به انفعال در برابر محور مقاومت اســت
مثال دو سال پیش تمام تالشهای ریاض برای ایجاد یک ائتالف
۳۷کشــوری ناکام ماند یا ائتالف دیگــرش علیه یمن که آن هم
به شکســت انجامید و از  ۹کشــور این ائتالف فقط ســه کشور
حضــور دارند که اتفاقا اختالفات بســیار شــدیدی با هم دارند.
درهمینراستا این نشستی که قرار است در سفر ترامپ به ریاض

پروپاگاندی کامپیوتری اســت ،میگوید یکســوم کل ترافیک
توییتری قبل از رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا ،به وسیله باتها
ِ
)برنامههای طراحیشــده کامپیوتری که به شــکل خودکار کار
میکنند( انجام شد .حسابهای کاربری برنامهریزی شده بودند
تا درست مانند انسان به نظر برسند و درست مانند انسان عمل
کنند ،بحث و مکالمــه را تغییر دهند و موضوعاتی را داغ کنند
و جالب اینجاست که همه آنها طرفدار خروج از اتحادیه اروپا
بودند .قبــل از انتخابات آمریکا ،از هر پنج نفر یک نفر از ترامپ
طرفداری میکرد و بیشتر آنها روس بودند .هفته پیش همه آنها
وارد عملیات انتخابات میاندورهای پارلمان بریتانیا شدند» .پل
ن ُوتال« از باتهای روسی انتقاد میکند و ميگوید چه کسی اینها
را هماهنگ کرده است؟
اســتیو بنن ســال پیش در »والاســتریت ژورنال« نوشت:
»سیاســت ،جنگ اســت« و بهتدریج این نگاه درســت به نظر
میرسد .آندی ویگمور به من میگوید که هیچکدام از رفتارهای
ترامپ اتفاقی نیســت .آن کنفرانس مطبوعاتي ،واقعا معرکه
بود .من دقیقــا آنچه را که انجام میداد ،میتوانســتم حدس
بزنم .بازخوردها به طور مرتب میآمدند .دقیقا این همان کاری
است که شــما میتوانید با هوش مصنوعی انجام دهید .شما
واکنشها را حتی نســبت به هر واژه میتوانید بسنجید .او یک
اتاق واژه دارد .جایی که کلید واژهها را تعیین میکنند .ما آن را
درست کردیم .در مورد مهاجرت همچنین بود ،در حقیقت کلید
واژههایی برای این موضوع مشــخص وجود دارد که مردم هم
نسبت به آنها حســاس هستند .در نتیجه وقتی که میخواهید
سخنرانی کنید ،کافی اســت بدانید که این واژهها را چگونه به
کار ببرید.
ویگمور ،تیم ترامپ را درست قبل از شروع کمپین خروج از
اتحادیه اروپــا مالقات کرد .آنها گفتند »هوش مصنوعی دقیقا
همان چیزی است که ما میخواهیم«.
چه کسانی گفتند؟ »جرد کوشــنر« و »جانسون میلر« بعدا
وقتی که ترامپ با مرســر و کمبریجآنالیتیکا مالقات کرد ،بازی
دوباره عوض شــد .همه چیز به عواطف مربوط میشــود .این
بزرگترین وجه تمایز ما در کارهایی اســت که انجام میدهیم.
آنها این را مشــخصهبندی زیستی –روانی-اجتماعی مینامند.
آنهــا از روی عادتهای فیزیکی ،ذهنی و ســبک زندگی افراد،
نحوه کارکرد و واکنشهای عاطفی آنها را پیدا میکنند.
بعدهــا خوانــدم در آنچــه جنــگ روانــی مینامیــم،
مشخصهبندی زیســتی-روانی-اجتماعی یک حمله است .اگر
چه مــوارد متعدد دیگری نیز وجود دارد :در یک ســند ناتو که
علیه ضد اطالعات روسی است و توسط یک کارمند اِسسیاِل
نوشته شده ،آمده است که »تغییر ذهنیت همگانی به گونهای
روي ميدهد که وطندوستی به معنای تبانی با بیگانکان تعبیر
ميشود« .دیگر اینکه قدرت »وضعیت تخریب توان استدالل«
یا »تحریک هیجانات« را توضیــح میدهد که این وضعیت اثر
ناتوانسازی بر همدلی و فرایندهای باالتری مانند استداللهای
اخالقی و تفکرات انتقادی دارد و شــاید چیزی مانند مهاجرت
یا دقیقا چیزی که االن به آن میگوییم اخبار بدلی »فیکنیوز«.
چگونه شــما طرز تفکر یک ملت را عوض میکنید؟ شــما
میتوانســتید با ایجاد رســانه عادی و رایج که جای آنچه در
حال حاضر موجود اســت را بگیرد و همینطــور با ایجاد یک
ســایت مانند بریتبارت ایــن کار را انجام دهیــد .همینطور
ســایتهای دیگری هم میتوانســتید راهاندازی کنید و منابع
رایج خبر و اطالعات را با تعریف خودتان از مفهوم »ســوگیری
رابرت مرسر بهندرت در انظار عمومی سخن میگوید و هرگز
با روزنامهنگاران مصاحبهای نداشته است ،بنابراین برای
شناختن او باید دید که پولش را کجا خرج میکند :او صاحب
تعدادی کشتی تفریحی است و عالقهمند به سرمایهگذاری
در بخشهایی که شاید بتوان نهایت سرگرمی یک مرد نامید؛
ایجاد مزاحمت برای رسانهها
رسانههای آزاد« جابهجا کنید مانند اخبار »سیاناس« و اصال
شما میتوانســتید پشت به همه رسانههای عادی و رایج مثل
رســانههای کاغذی بکنید مانند ورشکستگی »نیویورکتایمز«.
آنان چیــزی که میخواهند گزارشها هســتند .بــرای اینکه،
ســومین شــاخه امپراتور رســانهای مرســر و بنن ،مؤسســه
پاسخگویی دولت است.
بنن با دو میلیون دالر مرسر ،آن را تأسیس کرد» .ربکا« دختر
مرسر به عنوان عضو هیئترئیســه انتخاب شد .سپس آنها بر
روزنامهنگاری تحقیقــی ،درازمدت و پرهزینه ســرمایهگذاری
کردند» .اقتصاد مدرن اتاقهای خبر دیگر از پرسنل گزارشهاي
تحقیقی بزرگ حمایت نمیکند ،بنــن در هفتهنامه »فوربس«
عنوان میکند» :شــما دیگــر امروز ماجرای واترگیت یا اســناد
پنتاگون را نخواهید داشــت ،برای اینکه کسی توان ارائه آنان را
بــه خبرنگاران ندارد که به مدت هفــت ماه روی یک موضوع
تحقیق کند .اما ما میتوانیم این بخش پشتیبانی کار ماست«.
به آینده روزنامهنگاری در عصر کاپیتالیسم پلتفرمی خوش
آمدید .سازمانهای خبری باید با ایجاد مدلهای مالی جدید کار
بهتری انجام دهند .ولی در فاصلههای میانی ،یک استراتژیست
عالــی و مصمم و ثروتمنــد میتواند و باید راهــی پیدا کند تا

با ســران کشورها صورت گیرد یک نمایش و حفظ ظاهر است و
از این  ۱۷یا  ۱۸کشور ممکن است چندین کشور اصال حضور پیدا
نکرده یا در سطح بسیار پایینی از نمایندگانشان شرکت کنند و از
آنســو خود ترامپ هم شخصیتی نیســت که ارتباطش با سایر
کشــورهای عربی از طریق ریاض صــورت بگیرد .همچنانی که
این کشــورها هم به صورت مستقل خواهان ارتباط با واشنگتن
هســتند و بنابراین نه واشنگتن و نه این کشورها به خود ریاض و
تفکرات واپسگرایانهاش اعتمادی ندارند .اما عربستان در تالش
است در این سفر ترامپ خود را در جایگاه نمایندگی کشورهای
عربی منطقه برای برخــورد با ایران معرفی کند که گفتم قطعا
این طرح نمایشی است و اتفاقا نهتنها باعث بیشترشدن فضای
ایرانهراسی نمیشود یا زیرســؤالبردن برجام نمیشود که به
تقویت جایگاه ایران میانجامد چراکه اکنون ارتباط با آمریکا به
یک ضدارزش بدل شده است؛ برای مثال دولت مصر اکنون برای
مقبولیــت در میان ملت خود بهصورت پیوســته ارتباط خود را
با واشــنگتن تکذیب میکند و همواره سعی در نشاندادن خود
بهعنوان یکی از مخالفان واشــنگتن دارد یا مثال میزان اختالف
واشنگتن-ریاض در زمان اوباما قطعا به آن اندازه که مطرح شد،

روزنامهنگاری را در مسیر هدف خویش سوق دهد.
در ســال  ،۲۰۱۵اســتیو بنن به فوربس ميگوید که چگونه
»جیاِیآی« کار میکند؛ یک دانشمند دادهها را استخدام کردند
و از او خواســتند که در وب ســیاه )دارکوب(ها تور بیندازد تا
منابعی اطالعاتــی را پیدا کند که گوگل قادر بــه پیداکردن آن
نیست .یکی از نتایج این تورانداختن کتاب پرفروش نیویورکتایمز
بود به نام »پول کلینتون«؛ داســتان گفتهنشدهای درباره چرا و
چگونه دولتها و شرکتهای تجاری خارجی به بیل و هیالری
کمک کردند تا ثروتمند شــوند که توسط رئیس جیاِیآی »پیتر
شوایزر« نوشته شده و بعدها از آن فیلمی به تهیهکنندگی ربکا
مرسر و استیو بنن ساخته شده است.
بنــن توضیح میداد این بدان معناســت که شــما چگونه
آنگونــه که میخواهیــد یک داســتان را مســلح میکنید .با
واقعیتهایی که با تحقیق دشــوار به دســت آمدهاند .با آنها
شما میتوانید مستقیم داستان را در صفحه اول نیویورکتایمز
جا بدهید ،درســت مانند کاری که داستان پول هیالری کلینتون
انجام داد؛ درســت مانند ایمیلهای هیــالری آن هم تبدیل به
دســتور خبری میشود و مهمتر از همه توجه گروههای خبری
را منحــرف میکند .یک رویکرد کالســیک جنگ روانی اســت.
»غرقکردن استراتژیک« پیامهای دیگر.
این یک بازی عالی ،طوالنیمدت و اســتراتژیک اســت .بنن
توضیــح میدهد که در دهــه  ،۱۹۹۰رســانههای محافظهکار
نمیتوانســتند بیل کلینتون را پایین بکشــند ،بــرای اینکه آخر
کارهایشان ختم میشد به حرفزدن با همدیگر در اتاق پژواک
)جایی که همه حرف هم را تکرار و تأیید میکنند(.
همانگونه که نتیجه را میبینید ،االن رسانه لیبرال داریم .ما
پراکنده شدیم و مستقل در حال کلنجار و بگومگو بین خودمان
هستیم و مثل هدفها در سالنهای تیراندازی مورد هدف قرار
گرفتیم .بهتدریج احساســی به وجود آمد کــه ما بین خودمان
میتوانیــم مذاکره کنیم و آیا این پولهاي مرســر بود یا عوامل
دیگر .نقشه اکوسیستم خبر و اطالعات جاناتان اولبرایت نشان
میدهد که چگونه ســایتهای جناح راست در حال چیرگی بر
سایتهایی مانند یوتیوب و گوگل هستند که با میلیونها لینک
بهمحکمی به هم تنیده شدهاند.
مــن از اولبرایــت پرســیدم که آیا هــوش میانــی نیز آنجا
وجود دارد؟ او پاســخ داد حتما باید باشــد ،حتمــا باید نوعی
هماهنگیهایی وجود داشــته باشد .شما با نگاهکردن به نقشه
سیستم متوجه میشوید که اینها تصادفی به وجود نیامده است
و آشکارا توسط پول و سیاست هدایت شدهاند.
گفتوگوهــای زیادی در این اتاق پــژواک درباره بنن در این
ماههای آخر انجام شــد ،ولی این مرسر اســت که پول را برای
بازسازی قسمتهایی از چشمانداز رسانهها تأمین کرد و زمانی
که بنن رسانه را میفهمد ،مرســر هم دادههای بزرگ را خوب
درک میکند .او ساختار اینترنت را میفهمد و میداند الگوریتم
چگونه کار میکند.
رابرت مرسر به درخواست ما برای اعالم نظرش در مورد این
پاترسن« ،رمزنگار انگلیسی ،کسی که در
متن پاسخ نداد» .نیک ُ
دهه  ۸۰در رنســانس تکنولوژی کار میکرد و اکنون متخصص
ژنتیک کامپیوتری در »امآیتی« اســت برای من توضیح داد که
چگونه او یکی از مغزهای متفکر مورد نظر مرســر بود .در دهه
 ۸۰یک گروه از نخبگان »آيبیام« روی ســخنرانیها تحقیق
میکردند .وقتی من کارم را در رنســانس شــروع کردم ،به این
نتیجه رسیدم ریاضیاتی که ما سعی میکنیم در بازارهای مالی
به کار ببریم ،شباهت بسیاری به آنها دارد.
او ،مرسر را خیلیخیلی محافظهکار تعریف میکند و واقعا
از کلینتون خوشــش نمیآمد .او فکر میکرد بیل کلینتون یک
جنایتکار اســت .و من فکر میکنم ،سیاست اصلی او این بود
که یك لیبرال جناح راســتي است و دولتش را دور از همه این
چیزها میخواســت .او در مــورد اینکه مرســر در حال ایجاد
مهارتهای کامپیوتری فوقالعادهای اســت ،شک دارد؛ مانند
آنچه او بــرای امور مالی کــه کامال به دنیــاي دیگری ارتباط
داشت ،فراهم کرده بود .ما مدلهای کامپیوتری بازارهای مالی
را ایجاد میکنیم که مدلهای احتمالی هستند و از آنها استفاده
میکنیم و پیشبینیها را انجام میدهیم .چیزی که من در مورد
کار کمبریجآنالیتیکا شــک میکنم این اســت که آنها مدلهای
احتمالی برای چگونگی رأیدادن مردم میســازند و سپس در
مورد اینکه چه کاری میتوانند انجام دهند که آن را تحت تأثیر
قرار دهند ،فکر میکنند.
پیداکردن آن مرز کاری اســت که تحلیلگــران کمی انجام
میدهند .آنها مدلهای کمی میسازند که فرایند خرید و فروش
ســهام را به شــکل خودکار انجام دهد و ســپس اختالفهای
جزئــی را دنبال میکنند تا ســودهای کالنی به دســت آورند.
رنســانس تکنولوژی یکی از اولین صندوقهــای تأمینی برای
سرمایهگذاری در »اِیآی« بود .اما اینکه چه کاری با آن میکند و
چگونه برای انجام چنین کاری برنامهریزي شده ،کامال ناشناخته
است .وبسایت »بلومبرگ« چنین گزارش میکند »جعبه سیاه
امور مالی«.
»جان بولن« استاد دانشگاه »ایندیانا« ،مدرس انفورماتیک و
محاســبه ،به من میگوید که چگونه آن مرز احتمالی را کشف
کرده اســت؛ او تحقیقی انجام داده که نشــان میدهد شــما
میتوانید نوســانات بازار بورس را از توییتر پیشبینی کنید .شما

نبود اما این مســئله در آن زمان ،طرحی برای بزرگنمایی بود تا
ریاض پایههای حکومتش تضعیف نشود .پس این سفر فقط یک
نمایشی است که با توجه به کاهش قدرت اقتصادی ،افت چند
وقــت اخیر قیمت نفت و افزایش قیمت تســلیحات نمیتواند
التیامــی بر زخمهای پیکر دیکتاتوری عربســتان باشــد و آقای
ترامــپ هم به دلیل عدم محبوبیت الزم در کشــورها و مناطق
مختلــف جهان بهویژه اروپا نمیتواند کمک شــایانی به ریاض
در این مســئله کند .حتی حضور ترامــپ در منطقه خاورمیانه
میتواند باعث باالگرفتن رقابت میان اروپا و آمریکا شود و اتفاقا
اینجاســت که تهران میتواند از یک تهدید برگه برنده و فرصت
بسازد و از آن بهرهبرداری خود را به دلیل عدم محبوبیت ترامپ
در میان هشت کشور صنعتی جهان داشته باشد.
 پس این ســفر برای ترامپ بهعنوان یک تعدیلکننده و
عامل بازســازی و ترمیم در روابط است؛ او دراینخصوص
تا چه میزانی میتواند موفق باشد؟
برای تغییر در روابط و شــرایط موجــود منطقه ،ترامپ نیاز
به اتاقهای فکر و شخصیتهای بزرگ سیاسی و استراتژیست
دارد اما درحالحاضر در کابینه ترامپ چنین اتاق فکری که این

میتوانید احساسات عمومی را بســنجید و به آن شکل دهید.
جامعه تحتتأثیر عواطف اســت که همیشــه سنجیدن آن به
صورت جمعی مشکل است .اکنون برنامههایی وجود دارد که
میتوانید متن را بخوانید و آن را بسنجید و به روی ما پنجرهای
میگشاید ،برای سنجش عواطف جمعی.
این تحقیق موج بســیار بزرگی را در بین دو حوزه انتخاباتی
بــه وجود آورد .صندوقهای تأمین ســرمایه به ما توجه زیادی
داشتند .آنها همهجا در جستوجوی عالمتهایی هستند و این
یک عالمت فوقالعاده جالبی بود .من فکر میکنم صندوقهای
تأمین سرمایه که این الگوریتمها را دارند ،فیدهای اجتماعی را
بهدقت وارســی میکننــد .افت ناگهانی در بازار بورس نشــان
میدهد که این الگوریتمها در مقیاس بســیار بزرگی اســتفاده
میشدهاند و آنها درگیر یک مسابقه تسلیحاتی شده بودند.
کســان دیگری که عالقهمند به کار بولن بودند؛ آنها نهتنها
میخواستند احساسات عمومی را بسنجند ،بلکه تالش داشتند
آنها را عوض کنند .تحقیق بولن امکان انجام این کار را نشــان
میدهد .آیا شما میتوانید حالت ملی یا حتی جهانی را بهدقت
بررسی و تجزیهوتحلیل کنید ،شکل بدهید و سپس تغییر دهید؛
این ممکن به نظر میرســد و دقیقا چیزی است که مرا نگران
میکند .تحقیقات زیادی وجود دارد که نشــان میدهد اگر شما
موضوعی را مرتب تکرار کنید ،مردم بدون اینکه بخواهند شروع
به باورکردن میکنند .این به معنای قدرت نفوذ یا مسلحسازی
پروپاگانداست .ما میدانیم هزاران هزار بات خارج از آنجا وجود
دارد که در حال انجام چنین کاری هستند.
جنگ این باتها یکی از عجیبترین و گستردهترین جنبههای
انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا بود .در مؤسســه اینترنتآکسفورد» ،فیل
هوارد« رئیس واحد پروپاگاندای کامپیوتری و مسئول تحقیقات،
»ســام وولی« به من نشــان دادند که افــکار عمومی چگونه
دستکاری میشود .من سؤال کردم آیا یک عالمت و نشانهای
از اینکه چه کســی این کارها را انجام میدهد وجود دارد؟ و او
پاسخ داد» :یک عالمت یا نشانهای وجود ندارد بلکه عالمتها
و نشانههای متعددی وجود دارند«.
او گفت» :به این نگاه کن« و به من نشان داد که چگونه قبل
از انتخابات آمریکا ،صدها و صدها وبســایت ساخته شدهاند
تــا لینکها و مقالههایــی را که همه طرفــداري از ترامپ بود،
منتشــر کنند .این را کسانی انجام دادند که ساختار اطالعاتی را
میفهمند و به مقدار بســیار زیادی با نامهای فراوان ،فضاهای
اینترنتــی خریــداری کردنــد و پیامهای خودکار مشــخصی را
میفرستادند تا ترامپ را بین مردم بسیار محبوب نشان دهند.
برای این کار ســازمان و پول الزم اســت ،اگر شما به اندازه
کافــی مردم و برنامههای خودکار داشــته باشــید و به شــکل
هوشــمندانهای ایــن دو را بــه همدیگر مرتبط کنیــد ،حق با
شماست و شما حقیقت را خلق میکنید.
شــما میتوانید این تیترهاي جنجالــي را مانند اخبار بدلی
بردارید و سپس آن را مسلح کنید .شما میتوانید آن را به سمت
رســانههایی که آن را پوشــش نمیدادند ،برگردانید .در اندک
زمانــی میبینید که اخبار بدلی در قلب اطالعاتی سیســتم ما،
مانند بمبهای انتحاری عمل میکنند و رســانههاي عادی با
تسمههای محکم به ما چسبیدهاند.
یکــی از چیزهایی که هــوار را نگران میکــرد هزارانهزار
برنامههــای خودکار خفته )که هر لحظه ممکن اســت فعال
شــوند( بود که ما آنها را پیدا کردیم .حسابهای کاربر متعدد
توییتــر وجود دارد که یک یا دو بار توییــت میکنند ولی اکنون
ساکت منتظر شلیک هستند .آنها بحرانهایی را ایجاد خواهند
کرد و ســپس همگی جمع میشوند تا دیگر منابع اطالعات را
خفه کنند.
او میگویــد خیلی از این تکنیکها در روســیه اصالح و به
همه جای دیگر ارســال شدند .شما ابزار پیشرفته و باورنکردنی
پروپاگانــدا در رژیم اقتدارگرایی دارید که به ســوی اقتصاد بازار
آزاد بدون هیچ نظارتی درحال حرکت است .آنچه نصیب شما
میشود توفانی از آتش است.
این دنیایی اســت که ما هر روز بــا لپتاپها و موبایلهای
هوشمندمان وارد آن میشــویم .آنجا تبدیل به صحنه جنگی
شــده است که دولت-ملتهای جاهطلب و ایدئولوگها با هم
در جنگ هســتند و از ما بهره میبرنــد .ما نعمت و برکت آنها
هستیم؛ فیدهای رسانههای اجتماعی ما ،مکالمات ما ،قلبها و
ذهنهای ما و آراي ما.
وولــی توضیح میدهد کــه این برنامههای خــودکار روی
موضوعــات داغ اثــر میگذارند و ایــن موضوعات اثر بســیار
قدرتمنــدی روی الگوریتمهــا و همچنین در توییتــر ،گوگل و
فیسبــوک دارند .با دانســتن چگونگی دســتکاری ســاختار
اطالعات ،شما میتوانید واقعیت را نیز دستکاری کنید.
ما به طور کامل در دنیای جایگزین واقعیت نیســتیم؛ جایی
کــه اخبار کنونی ما اخبار بدلی هســتند ولی تقریبــا در دنیای
جایگرین هســتیم .فضــاي بیروني یعنی توییتــر ،میدان جنگ
فراملیتی در آینده خواهد بود .کســی را کــه من توییتهایش
را دنبال میکنم نقل قولی از »مارشــال مکلوهان« بزرگترین
تئوریســت اطالعات دهــه  ۶۰آوردهاند کــه میگوید» :جنگ
جهانی سوم جنگ پارتیزانهای اطالعات خواهد بود«» .با هیچ
فاصلهای بین نظامیها و مشارکتکنندههاي شهروندی« .با این
تعریف ما مدتی است که آنجا هستیم.

شرایط و ترکیبات جدید را متناسب با منافع ملی آمریکا تحلیل
کند ،وجود ندارد .بنابراین تمام رفتارهای ترامپ بیشتر به جای
اینکه بهنفع منافع واشنگتن باشد ،رفتارهای پرهزینهای را رقم
میزند که جایگاه واشــنگتن را بیشازپیش زیر ســؤال میبرد.
بنابرایــن آمریکا در منطقه خاورمیانه همچون آســیای جنوب
شرقی با مشــکالت متعددی روبهروست؛ ازهمینرو واشنگتن
اکنون بــه صورت روزمره و همگام بــا اتفاقات حرکت میکند
و تاکنون هیچ برنامه و اســتراتژی میانمدت و بلندمدتی را نه
درخصوص منطقــه خاورمیانه که حتی در کل جهان شــاهد
نبودیم و هیچ رفتاری در طول این چند ماه از زمامداری ترامپ
از او سراغ نداریم که نشاندهنده خطمشی روشنی برای حفظ
منافع آمریکا باشد .برخی از کارشناسان معتقدند واشنگتن در
مسیر »خزان« قرار گرفته است .هرچند آقای ترامپ در این سفر
سعی دارد خزان را بهار نشان دهد اما مسلما در پس این فصل،
زمستانی سخت وجود دارد که او نمیتواند آن را انکار و پنهان
کند و تعدیل و بازسازی این شرایط و محورهای سفر او در سایه
چنین سیاســتهایی هم کوتاه و موقت است و هم درعینحال
میتواند متزلزل و ناپایدار باشد و درنهایت به شکست بینجامد.
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اوباما ،قاب چپگرایی در هزاره سوم
ﺳﯿﺪﺑﻬﺰاد ﮐﺎﻇﻤﻰ
حضور و ســخنرانی اخیر »باراک حسین اوباما« در کنفرانس »امنیت
غذایی و تغییرات اقلیمی« میالن ایتالیا ،نخســتین اقــدام بینالمللی او
پس ترک مسند ریاستجمهوری آمریکاســت .اینکه اولین حرکت را در
حوزه محیط زیست انتخاب کرده ،شاید جای تأمل دارد .دیرپایی است که
مجموعه فعاالن سیاسی و اجتماعی جهان که در دستهبندیهای مختلف
با عنوان چپ قلمداد میشوند ،تمرکز دقیقی را بر مسائل زیستمحیطی
قرار دادهاند .در یک طبقهبندی جامع و جدید میتوان نحلههای مختلف
فکری را در پنج گروه اصلی ابردولتگرایان )فاشیســم( ،محافظهکاران،
مرکزگرایــان ،لیبرالهــا و آزادیخواهان افراطی )آنارشیســم( قرار داد.
بهصورت کلی دو گروه اول به طیف راســت و دو گروه آخر به طیف چپ
موسوماند .امروزه ،رهیافت فکری راست غالبا به آفرینشگرایی انجیلی،
حداقل توسعه سیاســی ،تأکید بر اصالت سرمایه ،حداقل مالیات و عدم
نظارت و دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و بازتوزیع ثروت ،وجود
نابرابری طبیعی در بهرهمندی انسانها از مواهب دنیا ،مخالفت با نظام
تأمین اجتماعی و اعتقاد به دســت طبیعت ،محافظهکاری در فرهنگ و
هنجارهای اجتماعی ،اهمیت پایین محیط زیست گرایش دارد.
در مقابل ،چپها توســعه فزاینده سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعی،
نظــارت دقیق دولت و اعمال مالیات بر فعالیتهای اقتصادی و اهمیت
بازتوزیع ثروت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر ،وجود نظام بیمه ،آموزش
و بهداشت عمومی و تأکید ویژه بر حفظ محیط زیست را بهعنوان اصول
خود برمیشــمارند .اگر خاســتگاه ظهور چپگرایی را انقالب فرانسه و
قرارگیری تحولخواهان در ســمت چپ و مدافعان وضع موجود و نظام
پادشاهی را در سمت راست پارلمان وقت آن کشور قلمداد کنیم ،جنبش
چپ از آن زمان ،چشــمه بروز افکار تحولخواهی و تغییر وضع موجود
بوده اســت .اولین ایدهپردازیها در حوزه اقتصــاد و ازبینبردن فاصله
طبقاتــی و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دســت دولــت بود .هرچند
چپهای اروپایی مسئله آزادی بیان و دموکراسی را مد نظر قرار میدادند؛
اما شکل شــرقی آن رویکردی رادیکال به خود گرفت و نتیجهاش ظهور
دیکتاتوریهای شــوروی ،چین ،ویتنام ،اروپای شرقی و کوبا شد که باعث
ازبینبردن طبقات سنتی اجتماع و ظهور طبقات جدید ثروت و قدرت شد.
در نهایت هم این ایدئولوژی یا فروپاشید یا محترمانه توسط حکومت
کنار گذاشته شد؛ اما چپگرایی در اروپای غربی به حیات خود ادامه داد.
تجربــه دیکتاتوری چپ را مورد مداقه قرار داد و ضمن اعتقاد به اقتصاد
دولتی به مسائلی چون توسعه فرهنگی و اجتماعی ،آموزش و بهداشت
عمومی ،برابری جنســیتی و نژادی ،مهاجرپذیری ،ارتقای فکری اقشــار
ضعیف و محیط زیست توجه بیشتری کرد.
عمده این نظریهپردازیها در فرانســه و آلمــان صورت میگرفت ،تا
اینکه در دو دهه آخر قرن بیســتم و با انتشار گسترده افکار آنتونی گیدنز،
جامعهشــناس شهیر انگلیســی که بهدنبال مســیر میانهای بین چپ و
راســت بود ،در قالب تئوری »راه ســوم« ،فاز جدید چپگرایی آغاز شد.
ایده اقتصاد دولتی کنار گذاشته شد و رفاه جامعه در قالب نظام قدرتمند
تأمین اجتماعی ،توسعه آموزشی و فرهنگی و کمکهای خاص به افراد
ضعیف دنبال شــد .دو شاگرد این رویکرد نو ،بیل کلینتون ،رئیسجمهور
آمریکا و تونی بلر ،نخســتوزیر بریتانیا بودند .جالب اینجاســت که پس
از جنگ دوم جهانی و در دوران جنگ ســرد ،خســروان این دو کشــور و
مهد ســرمایهداری ،پیشتاز مبارزه با هر نوع چپگرایی در سطح حکومت
و اقتصاد بودند .با فروپاشــی شــوروی در ابتدای دهه  ۹۰میالدی خود را
در بلندای موفقیــت میدیدند و با پیروزی در جنگ خلیج فارس ،خروج
ســریع از بحران اقتصادی شرق آسیا ،فتح افغانستان و عراق ،ندای پایان
تاریخ سرمیدادند .این دو سیاستمدار با چراغ خاموش و ضمن مماشات
با راســتگرایان مســت از پیروزی و تندادن به برخی درخواســتهای
جنگطلبانــه آنها ،ســعی در اعمــال ایدههای جدید چــپ در دولت را
داشــتند؛ اما انتخابات ســال  ۲۰۰۸آمریکا و ظهور باراک اوباما داســتان
دیگری بود .در آن زمان که طرفداران افراطی سرمایهداری مطلق در بهت
فروپاشی بازارهای مالی فرورفته بودند ،جوان سیاهپوست و تحصیلکرده
هاروارد ،با ســخنرانیهای جادویی خود ،آشــکارا پرچــم چپ را دوباره
به اهتزاز درآورد .بیان شــعار »تغیر« از ســوی او بیانگر آرمانهای اولیه
چپهــا در تحولخواهی و برابری بود .افکار اوباما پیرامون جهانگرایی،
مخالفت با جنگ عــراق ،نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی ،بهویژه
مؤسســات بزرگ ،مالیات و بازتوزیع ثروت ،توسعه فرهنگی و اجتماعی،
فرصتهای برابر سیاسی ،آموزش و بهداشت عمومی ،برابری جنسیتی و
نژادی که در نهایت پیروزی غافلگیرکننده را برایش رقم زد ،شوک بزرگی
به راستگرایان وارد کرد .تصویب طرح بیمه درمانی در کنگره که هفت
رئیسجمهور پیشین دموکرات در آن ناکام ماندند ،خروج نیروهای نظامی
از عراق ،پرهیز از یکجانبهگرایی آمریکایی و رهبری مشــارکتی جهان در
قالب سازمان ملل ،برجام ،برقراری رابطه با کوبا و ...راستگرایان سنتی و
افراطی را بهشدت خشمگین کرد.
شــاید در هیچ دورانی جامعه آمریکا اینچنین دوقطبی نشده و هیچ
رئیسجمهوری با این شدت مورد نفرت قطب سنتی اجتماع قرار نگرفته
بود؛ اما برای ابرســرمایهداران و کارخانــهداران آمریکایی و بینالمللی،
نقطه اوج عصبانیت ،عالوه بر طرح بیمه درمانی ،مســئله محیط زیست
بود .اعتقاد اوباما به انرژیهای ســبز باعث شــد شــخصا رهبری ائتالف
جهانــی برای تدوین ســند تغییرات اقلیمی را که در نهایت ســال ۲۰۱۵
در پاریس امضا شــد بر عهده بگیرد .وضع قوانین سختگیرانه بر صنایع
آلودهکننده محیط زیست و سرمایهگذاریهای سنگین دولتی بر آموزش
و استارتاپهای مرتبط با انرژیهای نو از دیگر اقدامات این سیاستمدار
متفاوت بود .جمهوریخواهان در انتخابات سال گذشته ریاستجمهوری
با دو شــعار اولیه دونالد ترامپ مبنی بر خالصکردن شرکتها از قوانین
زیستمحیطی و لغو اوباماکر ،مخالفت شدیدشان را با چنین رویکردهایی
نشــان دادند .هرچند میــراث اوباما بــا پیروزی حزب مقابــل به نتیجه
نرســید ولی افکارش به حدی در بخش بزرگی از جامعه آمریکا ریشــه
دوانده که تظاهرات هرروزه آنها در تقابل با سیاســتهای دونالد ترامپ،
معضلی برای کاخ ســفید شده است .نخستین حضور بینالمللی اوباما
در کنفرانس امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی گویای تصمیم او به ادامه
این مسیر است .وي در این نشست ضمن تأکید بر جوانان و نوآوری ،گفت:
»تأثیر تغییرات اقلیمی در جهان تداوم دارد و تولید انرژی همواره دشوارتر
شــده و تولید غذا نیز همواره سختتر میشود .تمام اینها پیامد خواهند
داشت؛ خیلی از پناهندگان به کشورهای ما میآیند ،زیرا در کشورهای آنها
مســئله مواد غذایی وجود دارد ۸۰۰ .میلیون نفر در جهان از سوءتغذیه
رنج میبرند .مهاجرتها فقط برای جنگها نیســت بلکه برای گرسنگی
نیز هســت که در برخــی مواقع ،پیامد تغییرات اقلیمی اســت« .به نظر
میرســد اوباما با داشتن سن مناسب ،تحصیل ،تجربه گرانبهای سیاسی
و فراغت از مناصــب و محدودیتهای اجرائی میکوشــد دغدغههای
مشترک چپهای جهان را راهبری کند؛ انگار که باد چپ از قله کوههای
سرمایهداری وزیدن گرفته باشد.

