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بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

برداشت ما از دنیای پیرامونمان در آغاز زایش تنها
دریافت و پذیرش واقعیت هاست .از کودکی ملزم به
آن میشویم که رویاها را کنار گذاریم و واقعیتها را
بپذیریم.
حتی اگر پدر و مادری نداشته باشیم که همواره به
گوشمان «گرگ باش تا خورده نشوی» را تکرار کنند،
جامعه آنرا به ما تلقین خواهد کرد.
دستیازیدن به حقیقت و تالش در جهت آن هرروز
کمتر دستیافتی بنظر میآید و قبول واقعیت الزامیتر.
میرویم و میرویم تا هرچه بیشتر دست به کالهمان
آهنی فردگرایی را دور
قفس
گذاریم تا دزد نبرد و
ِ
ِ
خود بنا نهیم .جامعه را عنصری جدای از خود فرض
میداریم ،خود را چنان مهره شاه در شطرنج پشت
انبوهی از مردمانی که مهره کردیم در امان میداریم.
دیری نمیپاید که شکستگیهایی در هویت خود
میبینیم و اینجاست که دو راه داریم:
یا پذیرش آنکه تا کنون اشتباه کردیم« ،من خود بخشی
از جامعهام .سالمت آن سالمت من است»« ،همه برای
یکی ،یکی برای همه» و دست به کمر ببندیم تا تاثیری
مثبت هرچند کوچک در جامعه گذاریم.
یا آنکه چنان سیلی از «شکستگان ایستاده» ادامه
دهیم ،به هر قیمت و هر شکل که ممکن است ،حتی
اگر به بهای نظر کردن بر زندگیهای از دست رفته
مهرهشدگان باشد.
این انتخاب کلیدی است که مرد نکونام را از گمشدگان
تاریخ جدا میسازد ...انتخاب کن!

از [عواملی] که موجب پیروزی شماها شد ،همین زیادی ظلم و زیادی اختناق
[است] .که این اختناق وقتی زیاد شود ،انفجار از آن پیدا می شود.
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مردن برای دموکراسی
روزَن گارتنر

پسرفت

امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

بــرای صدهــا ســال ،آزادی بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن ارزشهــا در
جوامــع متمــدن شــناخته شدهاســت.
پــس از آغــاز مــوج ممنوعیــت
بــردهداری در قــرن نوزدهــم در
کشــورهای قدرتمنــد جهــان،
بهنظــر میرســید کــه ایــن دنبالــه
بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد و در پایــان
ســنجه آزادی بــه خواســت افــرادی
کــه خواهــان مجبــور کــردن مــردم
بــه پیــروی و خدمــت بودنــد غلبــه

 10دقیقه

مردمساالری

کنــد .امــا بــا نــگاه بــه رویدادهــای
قــرن پیشــین بــا روایــت متفاوتــی
روبــهرو میشــویم .میبینیــم کــه
گوناگــون دیکتاتــوری
حکومتهــای
ِ
در همهجــای جهــان پدیــد آمدنــد
و حتــی حکومتهــای کشــورهای
دموکراتیــک نیــز چنــان قدرتمنــد
شــدهاند کــه میتواننــد در زندگــی
و نــوع پوشــش شــهروندان دخالــت
ن نمونــه
و نظــارت داشتهباشــند .ایــ 
رخدادهــا زنــگ خطــری هســتند

بــرای آزادیخواهــان سراســر جهــان.
امــروزه در همـهی کشــورها الزمـهی
انجــام هــر کار نظــارت و تاییــد
حکومــت اســت .همانطــور کــه
نیچــه بیــان میکنــد« :دولــت
1
ســردتر از ســردترین هیوالها است».
دخالــت حکومــت در بدتریــن حالــت
بــا دیکتــه کــردن شــیوه و چگونگــی
زندگــی بــه شــهروندان اســت یــا
حداقــل تکتــک شــهروندان را
 )1چنین گفت زرتشت ،فردریش نیچه
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نظــارت کــرده و مــورد بررســی قــرار
میدهــد.
امــا جــای نگرانــی نیســت مگــر این
مــردم نیســتند کــه ســران حکومــت
و در نتیجــه سرنوشــت کشــور خــود
را انتخــاب میکننــد؟ تــا چــه انــدازه
دموکراســی و رای دادن در آزادی
سیاســی موثــر اســت؟ بهطــور کلــی
در انتخابــات کشــورهای دموکراتیــک
دو راه در برابــر آزادیخواهــان قــرار
دارد کــه ایــن دو راهــی انتخــاب
بیــن دو گزین ـهی بــد و بدتــر اســت
کــه معمــوال نمیشــود آنهــا را
بهســادگی از یکدیگــر تشــخیص
داد .میتــوان گفــت کــه در ایــن
انتخابــات توهــم انتخــاب موجــود
اســت نــه خــود انتخــاب چراکــه پس
از انتخابــات مــردم میبیننــد کــه
تغییــر و پیشــرفتی روی ندادهاســت
و تصمیمــات سیاســی مســتقل از
نتایــج انتخابــات و کاندیــد برتــر
شــکل میگیــرد.
ســخنی کــه از افــراد طرفــدار
شــنیده میشــود ایــن اســت کــه
بــا انتخــاب افــراد درســت و نیکــو
میتــوان ریشــهی سوءاســتفاده
حکومــت از قــدرت را نابــود کــرد
امــا زمانــی کــه از وجــود نیروهــا
و جریانهایــی آگاهــی حاصــل
ـانس
میشــود کــه باعــث افزایــش شـ ِ
بــه قــدرت رســیدن افــراد فاســد
و قدرتطلــب میشــوند ،ایــن
ســخنان بــه خاموشــی میگراینــد.
بــه بیانــی ســادهتر افــراد نیکــو

و خیرخــواه نمیتواننــد بــا افــراد
فاســد و قدرتطلــب رقابــت
کننــد و در جوامــع دموکراتیــک یــا
شــبهدموکراتیک احتمــال بــه قــدرت
رســیدن بدتریــن مــردم بســیار باالتر
اســت .عوامــل بســیاری را بــرای ایــن
شــرایط دموکراســی برشــمردهاند.
یکــی از دالیــل بــه نــوع شــخصی
کــه وارد عرصــهی سیاســت مــی
شــود اشــاره میکنــد .سیاســت هــم
ماننــد بســیاری از شــغلهای دیگــر
تنهــا بــرای قشــر و گــروه ویــژهای
جذابیــت دارد .همانطــور کــه
تنهــا کســی بــه پزشــکی عالقهمنــد
میشــود کــه از دیــدن خــون
آشــفته نشــود ،فــردی هــم کــه از
ماهیــت حاکمیــت سیاســی مــدرن
ناراضــی نباشــد و بــه آن متعــرض
نباشــد وارد سیاســت میشــود .ایــن
ماهیــت سیاســی چیســت؟
نخســت اینکــه حکومــت نهــادی
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه اهداف
خــود بــه ابــزاری چــون زور و تهدیــد
دســت مییــازد .قــدرت در دســتان
حکومــت اســت و بدیهــی اســت
کــه ایــن قــدرت در جهــت مقاصــد
گوناگــون بــهکار مــیرود .بحــث
دربــارهی میــزان قــدرت و درجــهی
ایــن دخالــت و فشــار از طــرف آن
اســت کــه خــود زمانــی نوســان
داشتهاســت .بــرای ســالهای
متمــادی تمــدن پیرامــون ایــدهی
حکومتــی کــه قــدرت محــدودی
دارد ســاخته شــدهبود .در ایــن نــوع
حکومــت بــازار آزاد و عــدم دخالــت
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و کنتــرل حکومــت در نهادهــای
اجتماعــی بهعنــوان عنصــر اساســی
در جامعــهای بــا ثبــات و شــکوفایی
شــناخته شــدهبود .امــا اکنــون بــا
نگاهــی بــه اطــراف بــا وارون ایــن
قضیــه روب ـهرو میشــویم .بــه جــای
اینکــه در اختیــارات حکومتهــا
محــدود شــود ،ایــن مــردم هســتند
کــه بهوســیلهی حکومتهــا
محــدود میشــوند؛ چــه بهصــورت
مســتقیم توســط قانــون و مجــازات
قضایــی چــه غیرمســتقیم توســط
اعمــال مالیــات و جهتدهــی
رســانهای.
ایــن گســترش قــدرت و اختیــارات
جــذب
باعــث
حکومتهــا
قدرتطلبتریــن افــراد جامعــه
بــرای ورود بــه حکومــت میشــود؛
همانطــور کــه پروانــه بــه آتــش
جــذب میشــود .ایــن افــراد تشــنهبه
قــدرت ،قــدرت سیاســی را وســیلهای
بــرای ســیر کــردن عطش خــود دیده
و در طــول کمپینهــای انتخاباتــی
خــود بــرای قدرتمندتــر شــدن
حکومــت تــاش میکننــد .همــواره
بــه بیــان وعدههایــی میپردازنــد
کــه فقــط در صــورت اعطــا قــدرت
بیشــتر بــه حکومــت امــکان بــرآورده
کــردن آن وجــود دارد .درنهایــت اگــر
قــدرت بیشــتری بــه دولــت برســد،
همیــن افــراد صاحبقــدرت بیشــتر
میشــوند و خدمــت بــه مــردم و
بــرآورده کــردن وعدههایــی را کــه
دادنــد ازیــاد میبرنــد.

رای دهنده نامطمئن

/مردی در اتاقک رایدهی

نظــام سیاســت مــدرن نــه تنهــا
افــراد تشــنهبه قــدرت را بــه
خــود جلــب میکنــد ،بلکــه افــراد
خودشــیفته 2و مغــرور نیــز از
جذبشــوندههای اصلــی هســتند.
طبــق گفتـهی جــان دالبــرگ اکتون:
«حکومــت عقــل را بــه حکومــت
آزادی ترجیــح میدهنــد 3».ایــن
گونــه افــراد اعتقــاد دارنــد کــه بــرای
ایجــاد تغییــر و بازســازی جهــان
بایــد از ســوی حاکمیــت و بــا اعمــال
زور بــه اصــاح جامعــه پرداخــت.
در ایــن راه دولــت وســیلهای بــرای
پیــش بــردن و محقــق ســاختن طــرز
فکــر و ایدئولــوژی ایــن افــراد اســت.
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه
خواســت گروههــای مختلــف مــردم
فــدای طــرز فکــر گــروه اندکــی
از حاکمــان خودشــیفته جامعــه
میشــود و ایــن ایدئولــوژی خــاص
بــا خشــونت و زور بــه مــردم تحمیــل
میشــود و در صــورت بــروز هــر
واکنشــی از طــرف تــودهی مــردم
آن واکنــش بهشــدت ســرکوب
میشــود .در حقیقــت در ایــن نــوع
سیاســتها تــاش میشــود کــه
فرایندهــای خودبهخــودی کــه باعــث
ایجــاد تغییــر و پیشــرفت جامعــه
میشــود بــا برنامــهای کــه توســط
سیاسـتمداران نظــام حاکــم تعییــن
شــده و بــا ب ـهکار بــردن زور اعمــال
میشــود ،جایگزیــن شــود .فــرض
2) Narcissistic
3) John Dalberg-Acton, The
History of Freedom and Other
Essays

اینکــه سیاســتمدارانی هســتند
کــه میتواننــد بــا مصلحتاندیشــی
تغییراتــی در اجتمــاع پدیــد آورنــد
نادرســت اســت .چطــور امــکان دارد
کــه نظــرات عــدهای محــدود از
سیاســتمداران بــا خواســتهها و
نظــرات همـهی مــردم جامعــه موازی
باشــد .اگــر بیــن ایــن دو زاویــهای

نورمن راکول

وجــود دارد ،چگونــه و بــه چــه حقــی
یــک سیاس ـتمدار تغییراتــی خــاف
خواســت مــردم را بــر آنهــا دیکتــه
کنــد .نتایــج اینگونــه حرکتهــا را
در حکومتهــای فاشیســتی قــرن
بیســتم مشــاهده کردیــم کــه چیــزی
جــز جنــگ و فقــر و مــرگ از آنهــا
باقــی نمانــد.
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گرچــه سیاســت تحــت ســلطهی
افــراد قدرتطلــب و خودشــیفته
قــرار دارد کــه خواهــان دخالــت در
همــهی جنبههــای زندگــی مــردم
هســتند امــا افــراد نیکویــی هــم
هســتند کــه بهراســتی خواهــان
پیشــرفت و خوشــبختی مــردم
هســتند امــا مانعهــای زیــادی در
برابــر ایــن افــراد نیکــو اســت .در
بیشــتر جوامــع دموکراتیــک ،تنهــا
احــزاب محــدودی میتواننــد از
پشــتیبانی مالــی برخــوردار شــوند
و درنتیجــه توانایــی برگــزاری
کمپینهــای انتخاباتــی گرانقیمــت
را داشتهباشــند .ایــن شــرایط در
کشــورهایی کــه تنهــا دارای دو
حــزب در قطبهــای مخالــف
هســتند بدتــر اســت و انتخــاب بــرای
مــردم کمتــر و محدودتــر اســت.
همچنیــن ایــن احــزاب بــزرگ
هــرکاری بــرای حفــظ قــدرت خــود
بــهکار میبرنــد و بــه ایــن ترتیــب
در برابــر افــراد نیکــو مانعتراشــی
میکننــد کــه ایــن رویــداد در
کشــورهایی کــه بهصــورت پارلمانــی
اداره میشــوند ،بیشــتر قابلمشــاهده
اســت .همچنیــن افــراد قدرتطلبــی
کــه در برابــر آنهــا قــرار دارنــد مایل
بــه دروغ ،فریــب و خیانــت هســتند
تــا اینکــه بتواننــد قــدرت بیشــتری
کســب کننــد و از نردبــان سیاســت
بــاال برونــد .بیشــک چنیــن افــرادی
در دنیــای سیاســت از افــراد صــادق
برتــری بیشــتری دارنــد چراکــه در
دنیــای سیاســت بــر روی حقیقــت

و راســتگویی نمیتــوان حســاب
کــرد .بــا دروغ گفتــن و وعدههــای
غیرممکــن دادن راحتتــر میتــوان
تــودهی مــردم را در جهــت هدفــی
بــا خــود همــراه کــرد حتــی اگــر آن
وعدههــا غیرممکــن و دورازذهــن
باشــد .حــال کســی کــه حقایــق را
دربــارهی وضعیــت جامعــه بیــان کند
یــا از دادن شــعارهای بیاســاس
پرهیــز کنــد ،بیشــک در چشــم
تــودهی مــردم از محبوبیــت کمتــری
دارد.
حتــی اگــر فــردی نیــک و راســتگو
بتوانــد برخــاف هم ـهی ایــن امــواج
مخالــف شــنا کنــد ،در انتخابــات
شــرکت کــرده و رای بیــاورد ،آیــا
میتوانــد در برابــر تاثیــر فاســد
کننــده حکومتهــای مــدرن کــه در
تــاش هســتند کــه وی را اغــوا کنند
مقاومــت کنــد؟ همچنیــن وی باید با
باقــی مقامهــای سیاســی کــه منافــع
آنهــا همــراه بــا بــه دســت آوردن
قــدرت بیشــتر اســت و همچنیــن
ســرمایهدارانی کــه از طریــق البــی
و رشــوه در تــاش بــرای افزایــش
دارایــی خــود هســتند ،مقابلــه کنــد.
برخــی کمــاکان امیــدوار بــه ظهــور
یــک منجــی سیاســی بــرای رفــع
مشــکالت جامعهشــان هســتند امــا
شــاید روش دیگــری نیــاز باشــد.
اعمــال قــدرت از طــرف حکومــت
بــرای ایجــاد یــک اثــر خــود باعــث
بهوجــود آمــدن یــک واکنــش
علیــه آن خواهــد شــد و ایــن
درگیــری ادامــه پیــدا میکنــد.
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در ایــن درگیــری ممکــن اســت
فــردی ناالیــق بـه قــدرت برســد کــه
همانطــور کــه پیشتــر توضیــح
داده شــد ایــن احتمــال در سیاســت
دورازذهــن نیســت .ایــن فــرد باعــث
بدتــر شــدن وضعیــت مــردم جامعــه
بــه شــکلهای گوناگــون یــا باعــث
پسرفــت کشــور میشــود و بــا
قــدرت عظیمــی کــه در دســت دارد
هیچکــس نمیتوانــد جلــوی او را
بگیــرد .بــا تقســیم برابرتــر قــدرت
میتــوان از بهوقــوع پیوســتن
ایــن نــوع خرابیهــا جلوگیــری
کــرد زیــرا احتمــال کمتــری وجــود
دارد کــه فــرد یــا گروهــی از افــراد
ناالیــق و ســتمگر بــه قــدرت برســند.
حتــی اگــر چنیــن فــرد یــا گروهــی
بــه قــدرت برســد ،بــا توجــه بــه
قــدرت محــدودی کــه در دســت
دارد نمیتوانــد باعــث ایجــاد ایــن
خرابیهــا در ابعــاد گســترده شــود.
در هــر صــورت ،اگــر گــروه یــا
فــرد خاصــی در جامعــه بــه قــدرت
بســیار زیــادی برســد ،اســتفاده
آنــان از قــدرت اجتنابناپذیــر
اســت .تفاوتــی نــدارد کــه نظــام
سیاســی کشــور دموکراســی اســت
یــا پادشــاهی یــا دیکتاتــوری.
بســیار دورازذهــن اســت کــه
انتخابــات و صنــدوق رای بتوانــد
ایــن اختــاف کلــی بیــن حاکمیــت و
مــردم کــه در بســیاری از کشــورها
وجــود دارد برطــرف کنــد .در طــی
صــد ســال گذشــته ،انتخابــات
بســیاری در همــهی کشــورهای

چیزی پشت آزادی پنهان شده؟
هایونبه چو

جهــان برگــزار شــده امــا ایــن
اختــاف قــدرت بیشــتر و بیشــتر
شدهاســت .راهــی کــه میتوانــد
باعــث از بیــن رفتــن ایــن اختــاف
قــدرت و کنتــرل حکومتهــا بــر
روی زندگــی مــردم شــود ،بــهکار
بــردن دانــش و تکنولوژیهــای نــو
در پدیــد آوردن شــیوهای نویــن برای
ادارهی حکومــت باشــد .بــا وجــود
پیشــرفت سرســامآور تکنولــوژی
کمــاکان از سیســتم رایگیــری و
انتخاباتــی کــه در قــرن هجدهــم
ارائــه شــده اســتفاده میشــود.
مهــم نیســت کــه کــدام کاندیــدا در
دموکراســی انتخــاب میشــود .طبــق
گفتــهی هنــری لوئیــس منکــن،
روزنامهنویــس آمریکایی ،دموکراســی
دو نــوع انتخــاب را پیــش ِروی
رایدهنــده میدهــد .ایــن دو نــوع
انســان را منکــن فــردی عوامفریــب
و فــردی کــه بــردهی خواســت مــردم
اســت معرفــی میکنــد 4.فــرد
عوامفریــب کســی اســت کــه بــه
تبلیــغ اصولــی میپــردازد و خــود
میدانــد کــه ایــن اصــول نادرســت
هســتند .بــا ایــن کار تــاش دارد کــه
بــا فریــب دادن افــراد ســادهلوح و
نــاآگاه از پشــتیبانی آنــان برخــوردار
شــود .فــرد دیگــر کســی اســت کــه
پــای ســخنان افــراد ســادهلوح
و نــاآگاه مینشــیند و وانمــود
میکنــد کــه بــه ســخنان آنــان بــاور
دارد .هــر کســی کــه در ایــن نــوع
نظــام سیاســی خواهــان وارد شــدن
4) Demagogue and Demaslave

بــه سیاســت اســت حداقــل یکــی از
ایــن دو نــوع اســت و بیشــتر افــراد
در شــرایط ویــژه هــردو اینهــا
هســتند .هیــچ انســان تحصیلکــرده
و آگاهــی نمیتوانــد بــا بیــان و
نشــان دادن تخصــص و توانایــی
خــود انتخــاب شــود مگــر اینکــه
معجــزهای رخ دهــد .در کل انتخاباتی
کــه امــروزه در کشــورهای سرتاســر
جهــان برگــزار میشــود ارتباطــی

بــا شایستهســاالری نــدارد ،بلکــه بــه
ایــن بســتگی دارد کــه چهکســی
بهتــر میتوانــد تــودهی مــردم
را فریــب دهــد یــا بــه چهانــدازه
میتوانــد از پشــتیبانی افــراد
ثروتمنــد و قدرتمنــد برخــوردار
5
شــود.
5) H.L. Mencken, Notes on
Democracy
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روحوضی

اقتصــاد ایران
درگذارازبحران
پادکست

«پادکســت اقتصــاد ایــران در
گــذار از بحران ،یــک کالس درس
اقتصــاد اســت .بــه ایــن معنــا
کــه ســعی میکنیــم مفاهیــم
اقتصــادی را بــه صــورت بســیار
ســاده و خالصــه بــا عــدد و رقــم
و نمــودار و روندهــای تاریخــی
بــرای شــما توضیــح دهیــم».
ایــن نخســتین واژگانــی بــود کــه
صــادق الحســینی در پادکســت
اقتصــاد ایــران در گــذار از بحــران
مطــرح کــرد .ایــن برنامــه یــک
پادکســت  90قســمتی اســت
کــه بــه ســه فصــل  30قســمتی
تقســیم میشــود و در فصــل
اول آن تــاش میشــود کــه
بــه داســتانهای اقتصــاد ایــران
پرداختــه شــود .بــه ایــن شــکل
کــه هــر قســمت از فصــل اول بــه
یــک موضــوع منحصــر بــه فــرد
اختصــاص دارد ،ماننــد تــورم،
قیمتگــذاری ،بــازار ســرمایه،
مالیــات ،یارانــه و ...در فصــل دوم
 30کشــور جهــان را از نظــر رشــد
و تغییــرات و اصالحــات بررســی
میشــود .فصــل آخــر هــم

بیشتــر بــه تاریــخ اقتصــاد ایــران
میپــردازد.
در ایــن پادکســت دو اقتصــاددان
کشــورمان صــادق الحســینی و علــی
مــروی بــه مباحثــه میپردازنــد.
ســید محمدصــادق الحســینی
دانشآموختــهی اقتصــاد دانشــگاه
تهــران در مقطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد اســت و دارای
مــدرک روابــط بینالملــل و
سیاســتگذاری عمومــی از دانشــگاه
مکســول نیویــورک در مقطــع
دکتــری اســت .علــی مــروی نیــز
دارای مــدرک مهندســی مکانیــک
در مقطــع کارشناســی از دانشــگاه
امیرکبیــر اســت امــا در مقطــع ارشــد
تغییــر رشــته میدهــد و بــه دانشــگاه
شــریف مـیرود و رشــتهی اقتصــاد را
برمیگزینــد .در مقطــع دکتــری نیــز
وی فارغالتحصیــل دانشــگاه بوکونــی
ایتالیــا در رشــتهی اقتصــاد اســت.
شــما میتوانیــد نســخهی تصویــری
ایــن پادکســت را از طریــق آپــارات
و یوتیــوب اقتصــاد آنالیــن ببینیــد
و یــا در برنامــهی کســتباکس
( )Castboxبشــنوید.
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 ...و بــه شــما میگویــم دوســتان
مــن :مبــادا غــرق در باتــاق ناامیــدی
شــویم.
بــه رغــم تمــام مصیبتهــای امــروز
و فــردا ،رویایــی دارم و ایــن آرزویــی
اســت کــه ریشــه در رویــای آمریــکا
دارد .مــن رویایــی دارم کــه روزی
ایــن ملــت بــه پــا میخیزنــد و
زندگــی میکننــد و بــه معنــای واقعــی
اعتقــادات خــود ،جــان میبخشــند.
مــا بــه ایــن حقیقــت آشــکار گواهــی
میدهیــم کــه همــۀ انســانها برابــر

خلــق شــدهاند.
مــن رویایــی دارم .بــه یــاد آن
ســخنرانی پرشــوری کــه رهبــر و فعــال
حقــوق مدنی-اجتماعــی ،مارتیــن
لوثــر کینــگ در جریــان اعتراضــات
علیــه تبعیــض نــژادی حاکــم در
جامعــۀ آمریکایــی در برابــر  350هــزار
نفــر جمعیــت ایــراد کــرد 350 .هــزار
نفــر بــه صــورت حضــوری و میلیونهــا
نفــر بعدهــا تحــت تاثیــر ســخنان
لوثرکینــگ رویــای عدالــت و آزادی را
در ســر پروراندنــد تــا شــاید روزی مــا

نیــز دوشــادوش یکدیگــر بــه آن دســت
پیــدا کنیــم .امــا آیــا گــزاره دوشــادوش
یکدیگــر قــرار گرفتــن ،بــه صــورت
مطلــق ،تنهــا راه بــرای رســیدن بــه
رویــای مشــترک اســت؟
جامعه
تعریــف جامعــه بــه صــورت کلــی
و عــام ،مجموعــهای از افــراد انســانی
اســت کــه بــا یکدیگــر پیونــد
میخورنــد و زندگــی جمعــی را
تشــکیل داده و بــه رفــع نیازهــای خــود

سخنرانی تاریخی کینگ در محوطه یادبود لینکن

واشنگتن ،ایاالت متحده امریکا

و انجــام فعالیتهایــی میپــردازد کــه
ماهیــت اجتماعــی دارنــد .چگونگــی و
چرایــی ایــن حیــات اجتماعــی بحثــی
طوالنــی اســت کــه بــه صــورت کلــی
در نظریههــای زیســتی ،قــرارداد
اجتماعــی و مدنیبالطبــع بــودن
انســانها خالصــه میشــود.
هانــا آرنــت فیلســوف مشــهور
آلمانــی از تفکیــک ســهگانه میــان
عرصههــای کنــش انســان ســخن
میگویــد و فعالیــت انســانی را بــه ســه
حــوزه اصلــی رنــج ،کار و عمــل تقســیم

میکنــد.
حــوزه رنــج حــوزهای اســت کــه
انســان در آن بــه فعالیتهــای مربــوط
بــه نیازهــای زیســتی و ضــرورت
طبیعــی خویــش پاســخ میدهــد.
عرصــهای اســت کــه در آن موتــور
محرکــه فعالیــت ،ضرورتهــای
طبیعــی و زیســتی اســت؛ مثــل
فعالیــت مــا در ســاخت مســکن و
ســرپناه ،تــاش بــرای تهیــه غــذا و
حفــظ امنیــت خــود .ایــن حــوزه میــان
1

 )1وضع بشر ،هانا آرنت
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انســان و حیــوان مشــترک اســت.
حــوزه کار حــوزه صناعــت آدمــی
اســت .در ایــن حــوزه انســان دیگــر
بــر اســاس رفــع نیازهــای تــن فعالیــت
نمیکنــد امــا بــاز هــم محــدود بــه
رعایــت ضرورتهــا و محدودیتهایــی
اســت؛ مثــ ً
ا فعالیــت هنــری انســانی
کــه تــاش میکنــد طــرح و ایــده
خــود را پیــاده ســازد .پـس یــک انســان
منــزوی و تنهــا نیــز میتوانــد آن را
عملــی ســاخته و نیــاز بــه دیگــری
نــدارد.
امــا حــوزه ســوم و اصلــی از نظــر
آرنــت حــوزه عمــل اســت .حــوزه
عمــل آن اســت کــه انســان در میــان
انســانهای دیگــر و بــه صــورت
آزادانــه بــه فعالیــت میپــردازد .در
ایــن حــوزه انســان جــز در حضــور
دیگــران نمیتوانــد بــه عمــل بپــردازد.
عمــل کنشــی اســت کــه انســان در
خویشــتن خویــش و هویــت خــود
آن
ِ
را در عمــل میــان دیگرانــی کــه از
مــن متمایزنــد و هویتهــای دیگــر
دارنــد آشــکار میســازد .عرصــه عمــل،
عرصــه نمایــش و بــروز خویشــتن،
عرصــه آشکارگشــتنیــک مــن در میان
دیگــران اســت .عمــل ،کنــش و پاســخ
فــرد اســت دریــک موقعیــت در میــان
دیگــران و صرفـاً آشــکار کننــده هویــت
یــک انســان اســت در میــان همتایــان
متمایــز از او .ویژگــی اصلــی عمــل،
رخ دادن آن در میــان دیگــران اســت.
عمــل پاســخی اســت کــه بــر مبنــای
آن فــرد ،فضیلتمنــدی خویــش را
آشــکار میکنــد.
پولیــسیــا دولتشــهر ســاخته
شــده توســطیونیــان نیــز در واقــع
عرصــهای بــود بــرای برپایــی و ایجــاد

هانا آرنت
فِرد ا ِستاین

یــک حــوزه عمومــی تــا افــراد فــارغ
از نیازهــای زیســتی و محدودیتهــای
ناشــی از آن بــه عمــل سیاســی
بپردازنــد .پولیــس در واقــع فضایــی
بــرای اظهــار هویــت افــراد بــود .امــا
آرنــت ،پولیــس را یــک مــکان فیزیکــی
ویــا مــادی تلقــی نمیکنــد بلکــه
آن را اجتمــاع انســانی میدانــد امــا
دو شــرطی کــه بــرای ایجــاد ایــن
اجتمــاع انســانی بیــان کــرده  )1بــاور و
ن یــک نــگاه و ایــده مشــترک
پذیرفت ـ 
از جهــان و امــور و  )2پذیــرش تکثــر
و تفــاوت انســانی اســت.
یعنــی ارتبــاط و جهــان مشــترک
وقتــی پدیــد میآیــد کــه بپذیریــم
دیگرانــی هســتند کــه میتواننــد
و بایــد نگاهــی متفــاوت بــه همیــن
واقعیــت مشــترک داشــته باشــند.
دیگــران وقتــی دیگراننــد کــه بــا مــن
تفــاوت داشــته باشــند و مــن وقتــی
مــن هســتم کــه بتوانــم تفــاوت خــود را
بــا دیگــران عیــان ســازم .عمــل وقتــی
عمــل اســت و هویــت وقتــی هویــت
اســت کــه ســعی در عیانســازی و
نشــان دادن همیــن تفــاوت داشــته
باشــد و بــه نوعــی ظهــور انســانها در
کثــرت معنــا پیــدا میکنــد.
امــا جــدای از ایــن مســائل تعریــف
دیگــری کــه در نظــرات آرنــت مدنظــر
ماســت ،تعریــف آزادی اســت .آزادی از
نظــر آرنــت بــا توانایــی و کنــش موثــر
و مثبــت مــا در عرصــه عمومــی و
زندگــی جمعــی ارتبــاط دارد .اینکــه
مــا بتوانیــم در تصمیمــات مربــوط بــه
سرنوشــت جمعــی و اداره امــور جمعــی
ســهیم شــویم و ایــن کــه بتوانیــم در
امــور جمعــی مداخلــه مثبــت داشــته
باشــیم بــا آزادی در ارتبــاط اســت.

کنــش در مقابــل رفتــار واکنشــی
کـ ه یــک رفتــار خــود انگیخته اسـت-یــک اقــدام آگاهانــه توســط انســان بــا
انتخــاب ابــزار معیــن بــرای رســیدن
بــه اهــداف خــود اســت .در بررســی
شــکلگیرییــک کنــش جمعــی و
تعریفــی کــه میتــوان از آن ارائــه داد
در ابتــدا توجــه بــه چارچــوب نظری آن
کــه معطــوف بــه هــدف اساســی انســان

ی یعنــی بــودن اســت ،حائــز
در زندگ ـ 
اهمیــت میباشــد .بــودن مســئلهای
حیاتــی اســت کــه ارزشهــای بقــا
نیــز بــر آن مبتنــی اســت .بــه همیــن
دلیــل جامعــهای کــه از ضعفهــای
ســاختاری و غیــر ســاختاری تشــکیل
شــده باشــد تــوان حفــظ ارزشهــا را
نخواهــد داشــت و جامعـهای کــه تــوان
ابــراز وجــود در آن در حــد باالیــی قــرار

جان راجرز کامنز
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عمومــی کــه منــوط بــه کنــش جمعــی
اســت بــرای تــداوم حیــات جمعــی
بهینــه و پایــدار امــری ضــروری اس ـت.
در اینجــا کنــش جمعــی ،همــکاری
گروهــی از مــردم بــرای نفــع عمومــی
معنــا میشــود کــه ویژگــی مشــترک
ی
هــر کنــش و مشــارکت اجتماعــ 
اســت.

دارد و فــرد بــه عنــوانیــک کنشــگر
فعــال بــا اراده در
(واحــد شــخصی)
ِ
یــک جامعــه جمعگــرا کــه واحدهــای
اجتماعــی در آن سرنوشــت و هــدف
یکســانی دارنــد ،خــودش را جزئــی از
گــروه و یــا واحــد اجتماعــی میدانــد
و توجــه بــه خواســتههای جمعــی و
اولویــت قائــل شــدن بــرای او امــری
مســلم اســت ،قــرار دارد .پــس بهیقیــن

کامونــز)J. R. Commons( 2
بــا دیــد اقتصــادی خــود کنــش جمعــی
را در راســتای کنتــرل ،آزادی و بســط
کنــش فــردی معرفــی میکنــد
و آن را مکانیزمــی خالقانــه بــرای
حــل تعارضــات و منبعــی قانونســاز
میدانــد .همــان طــور کــه بــه نظــر
میرســد در روابــط اجتماعــی نیــز
کنــش جمعــی ابــزاری بــرای محــدود
کــردن قــدرت دولــت و در راســتای
قانونگــذاری بــر مبنــای خواســتههای
کنــش اجتماعــی اســت.
مشــارکت هــم در معنــای عــام و هــم
محــدود در حــوزه مســائل سیاســی،
مســئلهای دیرینــه محســوب میشــود
و دموکراســی و متعلقــات آن نیــز خــود
معلــول مشــارکت اســت .مشــارکت
بــه هــر معنایــی کــه مــد نظــر مــا
باشــد قــدرت دادن بــه افــراد در
تصمیمگیــری ،ســازماندهی و کنتــرل
کــردن اســت.
در ســازماندهی قــدرت مــردم بــه
صــورت خودجــوش و داوطلبانــه از
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی
موجــود ســر بــرآورده و گــروه ،کمپیــن
و ...تشــکیل میدهنــد و بــه تقســیم
کار و آغــازیــک حرکــت میپردازنــد.

ایــن افــراد در برابــر هرگونــه تبعیضــی
ترغیــب بــه حضــور در مشــارکتهای
مدنــی همچــون :جنبشهــای حفــظ
محیطزیســت ،حقــوق زنــان ،کار
کــودکان و حقــوق کارگــران و....
میشــوند و دولــت نیــز در مقابــل
بــا دریافــت پیــام مــورد نظــر ســعی
در حــل مشــکالت و مســائل دارد؛
پــس پتانســیل رســیدن ب ـ 
ه یــک نفــع  )2کنــش جمعــی؛ مکانیزمــی در مســیر توســعه
کارآفرینــی مولد

سید جمالالدین اسدآبادی
یعقوب عبدالعزیز ابوالعلی مودودی

شــکلگیری ایــن مشــارکت اجتماعــی
خــود معلــول توســعه اجتماعــی و در
راســتای تحقــق جامعــهی توســعهیافته
بــه صــورت همهجانبــه اســت و بــا
اشــکال مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی،
سیاســی و اقتصــادی دیــده میشــود.
ایــن مشــارکتها ممکــن اســت در
قالــب انجمنهــا ،شــوراها ،خیریههــا،
اتحادیــه و ســازمان مردمنهــاد و
 ...باشــد یــا در حــوزه کنشــگری از
نوشــتن نامــه سرگشــاده بــه مســووالن
و رســانهها تــا برگــزاری کارزارهــای
سیاســی ،راهپیمایــی خیابانــی،
اعتصــاب ،تحصــن صــورت بگیــرد
و هــر یــک بــه نحــوی بــر ســاختار
اجتماعــی و زندگــی مــردم تاثیرگــذار
بگــذارد .بــا پیشــرفت جامعــه و کشــور
تغییــر در شــیوهی همــکاری مــردم
کــه بــه صــورت غیــر رســمی در قالــب
عــزاداری ،عروســی ،نهضــت ســواد
آمــوزی ،حــل اختالفــات روســتاییان،
کتابخانــه ،ســاخت مســجد ،حمــام ،پــل
و ...انجــام میشــد و اکنــون مشــارکت
رســمیتر و ســازمانیافتهتری را بــا
پیچیدهتــر شــدن مســائل و زندگــی
مــردم شــاهدیم.
نکتــه بســیار مهــم درپیوســتن بــه
ایــن نهادهــای مشــارکتی ،ســاختار
منظــمیــا بهــم پیوســته آن نیســت
بلکــه امــکان مشــارکت هم ـهی مــردم
در آن اســت نــه فقــط طبقــه خاصــی
از جامعــه.
آنچــه مــد نظــر ماســت مشــارکت بــه
معنــای ســهیم شــدن در چیــزی و یــا
عمــل بــه صــورت جمعــی و عمومــی
اســت .عوامــل موثــر در شــکلگیری
یــک کنــش جمعــی کــه مجموعــهای

از نگرانیهــا و ارزشهــای مــورد توجــه
مــردم را در خــود جــای میدهــد
همچــون همــکاری ،هماهنگــی،
خاطرجمعــی و ایجــا د یــک خیــر
مشــترک و عمومــی از چنــان پیونــد
محکمــی برخــوردار اســت کــه ســخت
اســت اگـ ر یکــی از عناصــر را در اختیار
نداشــته باشــیم ،بتوانیــمیــک پــروژه
ســازمانی همچــون کنــش جمعــی را  )3منطــق کنــش جمعــی و پبامدهــای آن بــر
ترتیــب دهیــم .آن هــم زمانــی کــه سیاســتگذاری و توســعه اقتصــادی؛ شــرحی بــر

حکومــت تمایــل بــه آن نداشــته باشــد.
ــن)Mancur Olson .Jr( 3
الس ِ
ُ
اقتصــاددان ،محصــول کنشجمعــی را
کاالی جمعــی میدانــد؛یعنــی آنچــه
همــه افــراد از آن ســود میبرنــد ،حتــی
آنــان کــه بــه ســواری رایــگان پرداختــه
و همــکاری نکردنــد .ســواری رایــگان به

نظریــه منســر الســن ،بهــزاد عطــارزاده
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باشــد ویــا تحــت اجبــار او را وادار بــه
حرکــت کنــد.
آیــا زمانــی کــه اصــل مصلحــت
عمومــی و وابســتگی حیــات جامعــه
سیاســی و اجتماعــی بــه آن را مطــرح
میکننــد خــو ِد مفهــوم مصلحــت
عمومــی و ابعــاد آن نیــز مــورد بررســی
قــرار میگیــرد؟ چــه کســانی مســئول
شناســایی مصلحــت عمومـی انــد و آیــا
صالحیــت آن را دارنــد؟ ایــن صالحیــت
از کجــا دریافــت میشــود؟ زمانیکــه
اســتعداد و توانایــی شــناخت مصلحــت
عمومــی توســط قدرتهــای حاکــم
از مــردم گرفتــه شــود آنچــه باقــی
میمانــد جامعـهای بــا رضایــت حداقلی
از شــرایط اسـت .پــس زمانــی کــه آنچه
نفــع عمومــی معرفــی میشــود بــه
واقــع درســت نباشــد ،توقع همبســتگی
اجتماعــی میــان مــردم و در نهایــت
مشــارکت اجتماعــی ویــا ایجــاد یــک
کنــش جمعــی از ســوی آنهــا امــری
بیجــا خواهــد بــود.

ایــن معنــی اســت کــه افــراد زمانیکــه
تفاوتــی در کنشــگرییــا بیکنشــی
خــود نبیننــد و در هــر حــال مطمئــن
باشــند کــه از منافــع کنــش گــروه بهره
میبرنــد کنــار کشــیده و در کنــش
جمعــی شــرکت نمیکننــد .الســن
همچنیــن ایــن نظریــه کــه لزومــا افــراد
بــا منافــع مشــترک ،در کنــش جمعــی
حضــور خواهنــد یافــت را رد میکنــد
و بــه ایــن مســئله پرداختــه کــه انســان

منفعتجــو حتــی در کنــش جمعــی
هــم بــه ســود فــردی خــود متمایــل
اســت مگــر اینکــه فایــده همــکاری را
بــه نحــوی از عــدم همــکاری بیشــتر
ببیننــد .اینجــا مســئله منافــع جمعــی
نیســت بلکــه منفعــت شــخصی فــرد
در آنچــه آن را خیــر عمومــی معرفــی
کردهانــد اســت .افــراد منفعتجــو
زمانــی دســت بــه کنــش میزننــد کــه
تعــداد اعضــای گــروه بســیار انــدک

در فرآینــد شــکل دهــی بــه یــک
کنــش جمعــی ،ایجــاد حساســیت
نســبت بــه مســئله مــورد نظــر
یعنــی بیــان ابعــاد حائــز اهمیــت و
تاثیرگــذار آن در جامعــه ایجــا د یــک
مــا*ی واحــد و رســیدن بــه یــک
درک و آگاهــی مشــترک و همگانــی
نســبت بــه وضعیــت موجــود ،از جملــه
مــواردی اســت کــه اســاس و پایــه
کنــش را شــکل میدهــد .بــه عــاوه
نشــان دهیــم کــه توانمنــدی افــراد در
تاثیرگــذاری به صــورت بالقــوه و بالفعل
وجــود دارد نــه اینکــه فــرد بــه عنــوان
یــک کنشــگر از نتیجــه رفتــار خــود
نامطمئــن باشــد و احســاس ضعــف در

فریدریک «فریتز» مایر

مدرسه آموزشهای بینالمللی جوزف کوربل

کنتــرل شــرایط و عوامــل احتمالــی را
در خــود ببینــد .از دیگــر موانــع ایجــاد
یــک کنــش جمعــی زمانــی اســت کــه
فــرد هیــچ احســاس تعلقــی نســبت
بــه جامعــه خــود نداشــته باشــد و بــه
نوعــی دچــار بیگانگــی اجتماعــی شــده
باشــد .بــی اعتمــادی اجتماعــی ،عــدم
تعهــد و دلبســتگی و نداشــتن امیــد
بــه آینــده از جملــه مــواردی اســت
ش منــع
کــه فــرد را از شــرکت در کن ـ 
میکنــد .موانــع ســاختاری همچــون
فضــای سیاســی یکجانبــه ،توزیــع
نامناســب قــدرت (زمانــی کــه حیطــه
عمومــی تنهــا در برابــری قــدرت ایجــاد
میشــود) و گرفتــن ابتــکار عمــل از
مــردم عــادی و بــه حاشــیه رانــدن آنهــا
بــه هــر نحــوی نیــز از ســمت حکومــت
و دولــت رخ میدهــد تــا بــرای رســیدن
بــه منافــع خــود و قدرتیابــی بیشــتر
مســیر ســادهتری را داشــته باشــند.
آنچــه مــا در شــرایط کنونــی در
جامعـهی خود شــاهدیم مجموعـهای از
ایــن عوامــل اســت ،امــا نبایــد وظیفهی
حداقلــی خــود یعنــی افزایــش ســطح
آگاهــی و ســواد عمومــی ،بازســازی
عناصــر فرهنگــی و اجتماعــی و تجدیــد
نظــر و بازیابــی در سیســتم آموزشــی
و تربیتــی حاصــل از خانــواده ،مدرســه،
دانشــگاه و محیــط کار و  ...را فرامــوش مقالــه بــه آن اشــاره شــد را نمونــ ه
اعالیــی از قصهگویــی در شــکلدهی
کنیــم.
کنــش جمعــی معرفــی میکنــد.
کینــگ در  ۲۸اوت  ۱۹۶۳در محوطــه
روایات و کنش جمعی
فردریــک مایــر در کتــاب بنــاییادبــود لینکلــن در واشــنگتن
«روایــت و کنــش جمعــی» ایــن اینگونــه آغــاز میکنــد :صــد ســال
پرســش را مطــرح میکنــد کــه چــرا پیــش مــرد بزرگــی کــه امــروز زیــر
فراخوانهــای اجتماعــی و سیاســی ســایه نمادینــش ایســتادهایم اعالمیــه
بــه داســتان نیــاز دارنــد؟! مایــر آزادی بــردگان را امضــا کــرد و در آخــر
ســخنرانی لوثــر کینــگ کــه در ابتــدای بــا ترســیم رویایــی کــه در ذهــن دارد

قصــه را بــه اوج خــود میرســاند.
مایــر روایــت جمعــی را نــه بــه عنــوان
چاشــنی کنــش جمعــی بلکــه الزامی در
رســاندن پیــام معرفــی میکنــد .آنچــه
عنــوان جنبــش و حرکــت جمعــی بــه
خــود میگیــرد در ایــن لحظــه تبدیــل
بــه درام اجتماعــی میشــود و آن را بــه
هویــت شــخصی تــک تــک کنشــگران
اضافــه میکنــد .روایــت و قصهگویــی
قــدرت آن را دارد تــا افــرادی را کــه
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تحــت عنــوان مفتســواری ،یعنــی
کســانی کــه از هزینههــای همــکاری
کنــار میکشــند امــا در عیــن حــال
از مزایــای رایــگان کنــش اســتفاده
میکننــد ،جــذب خــود کنــد .نظریــه
روایــت محــور نشــان میدهــد کــه
چگونــه جوامــع ،منافــع مشــترک را
شــکل میدهنــد و بــرای تحقــق آن
کــه مایــهی رضایــت خاطــر همــه
اعضاســت همــکاری و خاطرجمعــی از

مشــارکت را بــه اعضــا تزریــق میکننــد
و رفتــار هماهنــگ را میآفریننــد .مــا
انســانها بــا روایــت و قصــه تســخیر
و مجــذوب میشــویم بــه طــوری کــه
میتوانــد مــا را بــه وجــد بیــاورد،
باورهایمــان را تغییــر دهــد و منافــع مــا
را تعریــف کنــد.
رسانه و کنشگری اینترنتی
در ســالهای اخیــر رســانههای جدیــد
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بــه عنــوان ابــزاری بــرای همافزایــی
نیروهــای اجتماعــی شــبکهای بــرای
تاثیرگــذاری در فضــای سیاســی و
اجتماعــی ایفــای نقــش نمودهانــد
و از ایــن طریــق بــر رشــد و گســترش
کنشهــای جمعــی نقــش مهــم و رو به
رشــدی داشــتهاند .تکنولــوژی ،فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات بــه خوبــی نقــش
خــود را در جهانــی شــدن ایفــا کردنــد.
اینکــه آیــا فعالیتهایــی کــه مــا در
فضــای مجــازی انجــام میدهیــم
کنــش محســوب میشــود یــا نــه
خــود جــای بحــث دارد امــا بــه صــورت
کلــی میبینیــم کــه در عصــر حاضــر
حضــور و فعالیــت در فضــای مجــازی
بــا معیارهــا و چارچــوب تعریــف کنــش
همخوانــی دارد ( .معیارهــای کنــش از
دیــدگاه ماکــس وبــر ایــن نظــر را تاییــد
میکنــد).
نگاه خوشــبینانه کاستلز (Manuel
 (Castellsو دیگــر اندیشــمندان ایــن
اســت کــه جامعــه شــبکهای حاصــل
تعامــل دیالکتیکــی روابــط اجتماعــی
و نوآوریهــای فناورانــه اســت .در
واقــع فعالیتهــای جمعــی مجــازی را
تاثیرگــذار در کیفیــت نظــام کنشــگری
میداننــد امــا هســتند کســانی کــه نــه
تنهــا شــبکههای اجتماعــی را فضــای
کافــی و الزم بــرای مباحثــه جدیــد و
رودررو بیــن شــهروندان نمیداننــد
بلکــه آن را عاملــی بــرای کاهــش
تعامــات و ارتباطــات در فضــای واقعــی
میداننــد .پــس دیــدگاه تلفیقــی و
نســبیای کــه میتــوان دریافــت کــرد
هــم نقــش مثبــت و کارکــردی فضــای
مجــازی و هــم ایجادکننــده فضــای
ملتهــب و تشــویشبرانگیز در ذهــن
و عملکــرد کاربــران اســت .در فضــای

مجــازی افــراد (کنشــگران) بــا حضــور
و فعالیــت ،هویــت دلخــواه خــود
را شــکل میدهنــد و ایجادکننــده
شــکل و محتــوای فضــای ســایبری
هســتند .دریــک نــگاه کلــی و کوتــاه
بــه جنبشهــای انقالبــی تنهــا در
خاورمیانــه میتــوان نقــش و عملکــرد
مثبــت و منفــی رســانهها را متوجــه
شــد .رهایــی از قیــد زمــان و مــکان،
نظــارت پذیــری کمتــر ،احســاس
امنیــت و آزادی بیشــتر ،تعاملــی بــودن،
انعطــاف پذیــری و ارزانــی نســبی
یعنــی پرداخــت کمتــر هزینــه از جملــه
مــواردی اســت کــه فعالیتهــای
جمعــی را از فضــای واقعــی بــه فضــای
مجــازی ســوق میدهــد.
کنشــگری اینترنتــی تاکنــون در
قال ـب و جایــگاه یــک انقــاب سیاســی
( جنبــش جوانــان شــش آوریــل ،گــروه
فیســبوکی مصــری) ،یــک چالــش
اقتصــادی بیالمللــی (تســخیر وال
اســتریت) ،در جایــگاه یــک کارنــاوال
شــهری ( قــرار فیســبوکی آبپاشــی
در پــارک آب و آتــش و خزبــازی در
پــارک پردیســان تهــران) و مصادیــق
بســیار دیگــری در ســطح جهــان رخ
داده اســت و نــه تنهــا دولــت را مجبــور
بــه واکنــش کــرده بلکــه در تغییــر
نــگاه و دیــدگاه بســیاری از مــردم نیــز
تاثیرگــذار بــوده اســت.
نــگاه دیگــر بــه گســترش رســانهها
نــگاه ابــزاری بــرای ســرکوب توســط
دولتهــای اقتدارگــرا میباشــد .از
جملــه مصادیــق آن ردیابــی مخالفــان
و ســرکوب آنهــا مثــل دســتگیری
اداره کننــدگان شــبکهها ،توانایــی
حکومتهــا در کنتــرل و فیلتــر و
مســدود کــردن شــبکههای مجــازی

(  ۲۸ژانویــه  ۲۰۱۱حکومــت مصــر
خدمــات اینترنــت و تلفــن همــراه را
در سراســر کشــور قطــع کــرد و قطعــی
سراســری اینترنــت در ایــران در ســال
 ۱۳۹۸پــس از اعتراضــات سراســری در
 ۲۵آبــان) و روشهــای دیگــر در کنترل
و ســرکوب توســط حکومــت میباشــد.
گاهــی نیــز ایــن کنشگرایــی ســایبری
موجــب انحــراف توجــه تودههــای مردم
ازیــک کنــش واقعــی اســت .زمانــی که
کنــش ســایبری موثــر واقــع نشــود این
نیــاز حــس میشــود کــه کنــش از
شــکل مجــازی خــارج شــده امــا کنــش
مجــازی مانــع از آن میشــود.
یکــی از شــیوههایی کــه در ســالهای
اخیــر بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــ ه اســت ایجــاد کمپیــن و
فراخــوان بــرای پیوســتن بــه آن اســت.
البتــه کمپینهــا بــا پیــام خــاص خــود
همیشــه مثبــت نبودهانــد و عواملــی
موجــب انحــراف آن در مســیری کــه
مشــخص نمودهانــد شــده اســت .امــا
راهانــدازی ایــن کمپینهــا بــا ایــن
گســتردگی و بــرای هــر خواســتهای
موجــب لــوث شــدن ایــن حرکــت
میشــود .مســئله اینجــا توجــه مدیــران
و مســئوالن بــه ایــن کمپینهاســت که
هرکــدام حــاوی پیامــی از ســوی مــردم
بــا اهــداف و خواســتههای مشــخص
اســت.
ت یــا منفــی جهتدهــی
تصویــر مثبـ 
بــه افــکار عمومــی توســط رســانهها
بایــد بــه صــورت مصداقــی مــورد
بررســی قــرار گیــرد؛ بــا در نظــر
گرفتــن معیارهایــی همچــون منشــا
ایجــاد آن و الــی آخــر .ســهولت در
اشــتراکگذاری محتــوا در فضــای

مجــازی و عــدم توجــه بــه صحــت و
ســقم آن بــه کــرات موجب شــده اســت
فضــای جامعــه مشــوش شــود و مســائل
غیرواقعــی و بــدون فایــده توجــه جامعه
را بــه ســمت خــود جلــب کنــد .در ایــن
حالــت دیگــر زمــان و تمرکــز کافــی
بــرای توجــه به مســائل اساســی زندگی
اجتماعــی وجــود نخواهــد داشــت.
شــبکههای اجتماعــی همچنیــن
ابــزاری بــرای افزایــش بینــش سیاســی
اســت اگــر نحــوه اســتفاده از آن را نیــز
یــاد بگیریــم .بــدون درک درســت از
ت یــک جنبــش مجــازی شــکل
ماهی ـ 
گرفتــه و پیوســتن هیجانــی و از روی
احساســات نــه تنهــا حضــور مــا بــه
عنــوان کنشــگر مفیــده فایــده نخواهــد
بــود ،بلکــه موجــب تهــی شــدن و
شــکلگیری بــدون ســاختار جنبــش
و در نهایــت عــدم تاثیــر و نابــودی آن
خواهیــم بــود.
همانطــور کــه پیشتــر ذکــر شــد
مســئله کنشجمعــی و مشــارکت
اجتماعــی نشــاندهنده توســعه
یافتگــی یــک جامعــه اســت .هــر چنــد
ســاختار سیاســی و اجتماعــی جامعــه
مــا بــه نوعــی دچــار فرســودگی شــده
و ایــن خــود مانعــی بــرای زندگــی
اجتماعــی بــا تمــام معیارهــا -همچــون
کنــش جمعــی -اســت ،دیگــر کلیــ ِد
گمشــده کــه بــه اصــاح و ســاخت
جامعــه مدنــی و اجتماعــی مــا کمــک
میکنــد شــناخت مفاهیــم ،تمییــز
و تفکیــک آنهــا و تغییــر و انتخــاب
آگاهانــه جهتهــا اســت .اینکــه
تشــخیص دهیــم مســیر درســت کــدام
اســت و دچــار انحــراف نشــویم جــز بــا
مطالعــه ،تفکــر نقادانــه و گفتمــان و...
رخ نخواهــد داد.
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