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تنها  زایش  آغاز  در  پیرامونمان  دنیای  از  ما  برداشت 
دریافت و پذیرش واقعیت هاست. از کودکی ملزم به 
آن می شویم که رویاها را کنار گذاریم و واقعیت ها را 

بپذیریم.
به  باشیم که همواره  نداشته  مادری  و  پدر  اگر  حتی 
گوشمان »گرگ باش تا خورده نشوی« را تکرار کنند، 

جامعه آن را به ما تلقین خواهد کرد.
دست یازیدن به حقیقت و تالش در جهت آن هرروز 
کمتر دست یافتی بنظر می آید و قبول واقعیت الزامی تر.

می رویم و می رویم تا هرچه بیشتر دست به کالهمان 
دور  را  فردگرایی  آهنِی  قفِس  و  نبرد  دزد  تا  گذاریم 
خود بنا نهیم. جامعه را عنصری جدای از خود فرض 
پشت  در شطرنج  شاه  مهره  چنان  را  خود  می داریم، 

انبوهی از مردمانی که مهره کردیم در امان می داریم.
خود  هویت  در  شکستگی هایی  که  نمی پاید  دیری 

می بینیم و اینجاست که دو راه داریم:
یا پذیرش آنکه تا کنون اشتباه کردیم، »من خود بخشی 
از جامعه ام. سالمت آن سالمت من است«، »همه برای 
یکی، یکی برای همه« و دست به کمر ببندیم تا تاثیری 

مثبت هرچند کوچک در جامعه گذاریم.
ادامه  ایستاده«  »شکستگان  از  سیلی  چنان  آنکه  یا 
دهیم، به هر قیمت و هر شکل که ممکن است، حتی 
از دست رفته  بر زندگی های  اگر به بهای نظر کردن 

مهره شدگان باشد.
این انتخاب کلیدی است که مرد نکونام را از گمشدگان 

تاریخ جدا می سازد... انتخاب کن!

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

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.
صحیفه نور، جلد هشتم، صفحه 85



بــرای صدهــا ســال، آزادی به عنــوان 
در  ارزش هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
جوامــع متمــدن شــناخته شده اســت. 
ممنوعیــت  مــوج  آغــاز  از  پــس 
در  نوزدهــم  قــرن  در  بــرده داری 
جهــان،  قدرتمنــد  کشــور های 
ــه  ــن دنبال ــه ای ــید ک ــر می رس به نظ
بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد و در پایــان 
ــرادی  ــت اف ــه خواس ــنجه آزادی ب س
ــردم  ــردن م ــور ک ــان مجب ــه خواه ک
ــه  ــد غلب ــت بودن ــروی و خدم ــه پی ب

ــای  ــه رویداد ه ــگاه ب ــا ن ــا ب ــد. ام کن
ــی  ــت متفاوت ــا روای ــین ب ــرن پیش ق
روبــه رو می شــویم. می بینیــم کــه 
ــوری  ــوِن دیکتات ــای گوناگ حکومت ه
ــد  ــد آمدن ــان پدی ــای جه در همه ج
و حتــی حکومت هــای کشــور های 
ــد  ــان قدرتمن ــز چن ــک نی دموکراتی
ــی  ــد در زندگ ــه می توانن ــده اند ک ش
ــت  ــهروندان دخال ــش ش ــوع پوش و ن
ــه  ــن  نمون و نظــارت داشته باشــند. ای
رخداد هــا زنــگ خطــری هســتند 

بــرای آزادی خواهــان سراســر جهــان. 
امــروزه در همــه ی کشــورها الزمــه ی 
تاییــد  و  نظــارت  کار  هــر  انجــام 
کــه  همان طــور  اســت.  حکومــت 
»دولــت  می کنــد:  بیــان  نیچــه 
ســردتر از ســردترین هیوالها است.«1  
دخالــت حکومــت در بدتریــن حالــت 
بــا دیکتــه کــردن شــیوه و چگونگــی 
ــا  ــت ی ــهروندان اس ــه ش ــی ب زندگ
را  شــهروندان  تک تــک  حداقــل 

1( چنین گفت زرتشت، فردریش نیچه

   امیرحسین ناظمی

مردن برای دموکراسی
روَزن گارتنر

   صنعت نفت اهواز

مردم ساالریپسرفت 
10  دقیقه
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نظــارت کــرده و مــورد بررســی قــرار 
می دهــد.

امــا جــای نگرانــی نیســت مگــر این 
مــردم نیســتند کــه ســران حکومــت 
و در نتیجــه سرنوشــت کشــور خــود 
را انتخــاب می کننــد؟ تــا چــه انــدازه 
آزادی  در  دادن  رای  و  دموکراســی 
سیاســی موثــر اســت؟ به طــور کلــی 
در انتخابــات کشــورهای دموکراتیــک 
ــرار  ــان ق ــر آزادی خواه دو راه در براب
دارد کــه ایــن دو راهــی انتخــاب 
ــد و بدتــر اســت  بیــن دو گزینــه ی ب
را  آن هــا  نمی شــود  معمــوال  کــه 
تشــخیص  یکدیگــر  از  به ســادگی 
داد. می تــوان گفــت کــه در ایــن 
انتخابــات توهــم انتخــاب موجــود 
اســت نــه خــود انتخــاب چراکــه پس 
از انتخابــات مــردم می بیننــد کــه 
ــت  ــرفتی روی نداده اس ــر و پیش تغیی
و تصمیمــات سیاســی مســتقل از 
نتایــج انتخابــات و کاندیــد برتــر 

شــکل می گیــرد. 

طرفــدار  افــراد  از  کــه  ســخنی 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــنیده می ش ش
ــو  ــت و نیک ــراد درس ــاب اف ــا انتخ ب
سوءاســتفاده  ریشــه ی  می تــوان 
حکومــت از قــدرت را نابــود کــرد 
ــا  ــود نیرو ه ــه از وج ــی ک ــا زمان ام
حاصــل  آگاهــی  جریان هایــی  و 
می شــود کــه باعــث افزایــش شــانِس 
بــه قــدرت رســیدن افــراد فاســد 
ایــن  می شــوند،  قدرت طلــب  و 
ــد.  ــی می گراین ــه خاموش ــخنان ب س
نیکــو  افــراد  بیانــی ســاده تر  بــه 

نهادهــای  در  حکومــت  کنتــرل  و 
ــی  ــر اساس ــوان عنص ــی به عن اجتماع
ــات و شــکوفایی  ــا ثب ــه ای ب در جامع
ــا  ــون ب ــا اکن ــده بود. ام ــناخته ش ش
ــن  ــا وارون ای ــراف ب ــه اط ــی ب نگاه
ــه جــای  ــه رو می شــویم. ب قضیــه روب
حکومت هــا  اختیــارات  در  این کــه 
ــردم هســتند  ــن م محــدود شــود، ای
حکومت هــا  به وســیله ی  کــه 
ــورت  ــه به ص ــوند؛ چ ــدود می ش مح
ــازات  ــون و مج ــط قان ــتقیم توس مس
قضایــی چــه غیرمســتقیم توســط 
جهت دهــی  و  مالیــات  اعمــال 

ــانه ای. رس

ایــن گســترش قــدرت و اختیــارات 
جــذب  باعــث  حکومت هــا 
جامعــه  افــراد  قدرت طلب تریــن 
ــود؛  ــت می ش ــه حکوم ــرای ورود ب ب
همان طــور کــه پروانــه بــه آتــش 
جــذب می شــود. ایــن افــراد تشــنه به 
قــدرت، قــدرت سیاســی را وســیله ای 
بــرای ســیر کــردن عطش خــود دیده 
ــی  ــای انتخابات ــول کمپین ه و در ط
شــدن  قدرتمندتــر  بــرای  خــود 
ــواره  ــد. هم ــاش می کنن ــت ت حکوم
بــه بیــان وعده هایــی می پردازنــد 
ــدرت  ــا ق ــط در صــورت اعط ــه فق ک
بیشــتر بــه حکومــت امــکان بــرآورده 
کــردن آن وجــود دارد. درنهایــت اگــر 
ــت برســد،  ــه دول ــدرت بیشــتری ب ق
ــتر  ــدرت بیش ــراد صاحب ق ــن اف همی
می شــوند و خدمــت بــه مــردم و 
ــه  ــی را ک ــردن وعده های ــرآورده ک ب

دادنــد ازیــاد می برنــد.
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و خیرخــواه نمی تواننــد بــا افــراد 
رقابــت  قدرت طلــب  و  فاســد 
ــا  ــک ی ــع دموکراتی ــد و در جوام کنن
شــبه دموکراتیک احتمــال بــه قــدرت 
رســیدن بدتریــن مــردم بســیار باالتر 
اســت. عوامــل بســیاری را بــرای ایــن 
شــرایط دموکراســی برشــمرده اند. 
ــخصی  ــوع ش ــه ن ــل ب ــی از دالی یک
کــه وارد عرصــه ی سیاســت مــی 
شــود اشــاره می کنــد. سیاســت هــم 
ــر  ــد بســیاری از شــغل های دیگ مانن
ــژه ای  ــروه وی ــر و گ ــرای قش ــا ب تنه
کــه  همان طــور  دارد.  جذابیــت 
ــه پزشــکی عاقه منــد  تنهــا کســی ب
خــون  دیــدن  از  کــه  می شــود 
ــه از  ــم ک ــردی ه ــود، ف ــفته نش آش
ــدرن  ــی م ــت سیاس ــت حاکمی ماهی
ــرض  ــه آن متع ــد و ب ــی نباش ناراض
نباشــد وارد سیاســت می شــود. ایــن 

ــت؟ ــی چیس ــت سیاس ماهی

ــادی  ــت نه ــه حکوم ــت این ک نخس
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه اهداف 
خــود بــه ابــزاری چــون زور و تهدیــد 
ــتان  ــدرت در دس ــازد. ق ــت می ی دس
حکومــت اســت و بدیهــی اســت 
ــدرت در جهــت مقاصــد  ــن ق ــه ای ک
بحــث  مــی رود.  بــه کار  گوناگــون 
ــدرت و درجــه ی  ــزان ق ــاره ی می درب
ــرف آن  ــار از ط ــت و فش ــن دخال ای
اســت کــه خــود زمانــی نوســان 
ســال های  بــرای  داشته اســت. 
ــده ی  ــون ای ــدن پیرام ــادی تم متم
حکومتــی کــه قــدرت محــدودی 
ــوع  ــن ن دارد ســاخته شــده بود. در ای
ــت  ــازار آزاد و عــدم دخال حکومــت ب



ــا  ــه تنه ــدرن ن ــت م ــام سیاس نظ
بــه  را  قــدرت  تشــنه به  افــراد 
ــراد  ــه اف ــد، بلک ــب می کن ــود جل خ
از  نیــز  مغــرور  و  خودشــیفته2  
جذب شــونده های اصلــی هســتند. 
طبــق گفتــه ی جــان دالبــرگ اکتون: 
»حکومــت عقــل را بــه حکومــت 
آزادی ترجیــح می دهنــد.«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. 
ــرای  ــیله ای ب ــت وس ــن راه دول در ای
پیــش بــردن و محقــق ســاختن طــرز 
فکــر و ایدئولــوژی ایــن افــراد اســت. 
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــردم  ــف م ــای مختل ــت گروه ه خواس
فــدای طــرز فکــر گــروه اندکــی 
جامعــه  خودشــیفته  حاکمــان  از 
ــاص  ــوژی خ ــن ایدئول ــود و ای می ش
بــا خشــونت و زور بــه مــردم تحمیــل 
می شــود و در صــورت بــروز هــر 
واکنشــی از طــرف تــوده ی مــردم 
ســرکوب  به شــدت  واکنــش  آن 
ــوع  ــن ن ــت در ای ــود. در حقیق می ش
کــه  تــاش می شــود  سیاســت ها 
فرایندهــای خودبه خــودی کــه باعــث 
ایجــاد تغییــر و پیشــرفت جامعــه 
ــط  ــه توس ــه ای ک ــا برنام ــود ب می  ش
سیاســت مداران نظــام حاکــم تعییــن 
ــردن زور اعمــال  ــه کار ب ــا ب شــده و ب
می شــود، جایگزیــن شــود. فــرض 

2) Narcissistic
3) John Dalberg-Acton, The 
History of Freedom and Other 
Essays

هســتند  سیاســت مدارانی  این کــه 
ــی   ــا مصلحت اندیش ــد ب ــه می توانن ک
ــد  ــد آورن ــاع پدی ــی در اجتم تغییرات
نادرســت اســت. چطــور امــکان دارد 
از  محــدود  عــده ای  نظــرات  کــه 
و  خواســته ها  بــا  سیاســت مداران 
نظــرات همــه ی مــردم جامعــه موازی 
ــه ای  ــن دو زاوی ــن ای ــر بی ــد. اگ باش

وجــود دارد، چگونــه و بــه چــه حقــی 
یــک سیاســت مدار تغییراتــی خــاف 
ــر آن هــا دیکتــه  خواســت مــردم را ب
ــا را  ــه حرکت ه ــج این گون ــد. نتای کن
در حکومت هــای فاشیســتی قــرن 
بیســتم مشــاهده کردیــم کــه چیــزی 
جــز جنــگ و فقــر و مــرگ از آن هــا 

ــد. ــی نمان باق

رای دهنده نامطمئن/مردی در اتاقک رای دهی
نورمن راکول



شماره هفدهم - تیر 1400

ــلطه ی  ــت س ــت تح ــه سیاس گرچ
خود شــیفته  و  قدرت طلــب  افــراد 
ــت در  ــان دخال ــه خواه ــرار دارد ک ق
ــردم   ــی م ــای زندگ ــه ی جنبه ه هم
هســتند امــا افــراد نیکویــی هــم 
خواهــان  به راســتی  کــه  هســتند 
مــردم  خوشــبختی  و  پیشــرفت 
هســتند امــا مانع هــای زیــادی در 
ــت. در  ــو اس ــراد نیک ــن اف ــر ای براب
ــا  ــک، تنه ــع دموکراتی ــتر جوام بیش
از  می تواننــد  محــدودی  احــزاب 
ــوند  ــوردار ش ــی برخ ــتیبانی مال پش
برگــزاری  توانایــی  درنتیجــه  و 
ــت  ــی گران قیم ــای انتخابات کمپین ه
در  شــرایط  ایــن  داشته باشــند.  را 
دو  دارای  تنهــا  کــه  کشــور هایی 
مخالــف  قطب هــای  در  حــزب 
هســتند بدتــر اســت و انتخــاب بــرای 
مــردم کمتــر و محدودتــر اســت. 
بــزرگ  احــزاب  ایــن  همچنیــن 
ــرای حفــظ قــدرت خــود  هــرکاری ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه کار می برن ب
در برابــر افــراد نیکــو مانع تراشــی 
در  رویــداد  ایــن  کــه  می کننــد 
کشــور هایی کــه به صــورت پارلمانــی 
اداره می شــوند، بیشــتر قابل مشــاهده 
اســت. همچنیــن افــراد قدرت طلبــی 
کــه در برابــر آن هــا قــرار دارنــد مایل 
ــت هســتند  ــب و خیان ــه دروغ، فری ب
تــا این کــه بتواننــد قــدرت بیشــتری 
ــان سیاســت  ــد و از نردب کســب کنن
بــاال برونــد. بی شــک چنیــن افــرادی 
ــراد صــادق  در دنیــای سیاســت از اف
ــه در  ــد چراک ــتری دارن ــری بیش برت
ــت  ــر روی حقیق ــت ب ــای سیاس دنی

حســاب  نمی تــوان  راســت گویی  و 
ــای  ــن و وعده ه ــا دروغ گفت ــرد. ب ک
ــوان  ــر می ت ــن دادن راحت ت غیرممک
ــی  ــت هدف ــردم را در جه ــوده ی م ت
بــا خــود همــراه کــرد حتــی اگــر آن 
دورازذهــن  و  غیرممکــن  وعده هــا 
ــق را  ــه حقای ــی ک ــال کس ــد. ح باش
دربــاره ی وضعیــت جامعــه بیــان کند 
بی اســاس  شــعار های  دادن  از  یــا 
پرهیــز کنــد، بی شــک در چشــم 
تــوده ی مــردم از محبوبیــت کمتــری 

دارد.

حتــی اگــر فــردی نیــک و راســتگو 
بتوانــد برخــاف همــه ی ایــن امــواج 
مخالــف شــنا کنــد، در انتخابــات 
شــرکت کــرده و رای بیــاورد، آیــا 
فاســد  تاثیــر  برابــر  در  می توانــد 
کننــده حکومت هــای مــدرن کــه در 
تــاش هســتند کــه وی را اغــوا کنند 
مقاومــت کنــد؟ همچنیــن وی باید با 
باقــی مقام هــای سیاســی کــه منافــع 
ــت آوردن  ــه دس ــا ب ــراه ب ــا هم آن ه
قــدرت بیشــتر اســت و همچنیــن 
ــی  ــق الب ــه از طری ــرمایه دارانی ک س
ــش  ــرای افزای ــاش ب ــوه در ت و رش
دارایــی خــود هســتند، مقابلــه کنــد. 
برخــی کمــاکان امیــدوار بــه ظهــور 
ــع  ــرای رف ــی ب ــی سیاس ــک منج ی
ــا  ــتند ام ــان هس ــکات جامعه ش مش
شــاید روش دیگــری نیــاز باشــد. 
ــت  ــرف حکوم ــدرت از ط ــال ق اعم
ــر خــود باعــث  ــک اث ــرای ایجــاد ی ب
واکنــش  یــک  آمــدن  به وجــود 
ایــن  و  شــد  خواهــد  آن  علیــه 
می  کنــد.  پیــدا  ادامــه  درگیــری 

ایــن درگیــری ممکــن اســت  در 
فــردی ناالیــق بــه  قــدرت برســد کــه 
همان طــور کــه پیش تــر توضیــح 
داده شــد ایــن احتمــال در سیاســت 
دورازذهــن نیســت. ایــن فــرد باعــث 
بدتــر شــدن وضعیــت مــردم جامعــه 
ــث  ــا باع ــون ی ــکل های گوناگ ــه ش ب
بــا  و  می شــود  کشــور  پس رفــت 
قــدرت عظیمــی کــه در دســت دارد 
را  او  نمی توانــد جلــوی  هیچ کــس 
ــدرت  ــر ق ــیم برابرت ــا تقس ــرد. ب بگی
پیوســتن  به وقــوع  از  می تــوان 
جلوگیــری  خرابی هــا  نــوع  ایــن 
ــرا احتمــال کمتــری وجــود  کــرد زی
ــراد  ــی از اف ــا گروه ــرد ی ــه ف دارد ک
ناالیــق و ســتمگر بــه قــدرت برســند. 
حتــی اگــر چنیــن فــرد یــا گروهــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــدرت برس ــه ق ب
قــدرت محــدودی کــه در دســت 
ــن  ــاد ای ــث ایج ــد باع دارد نمی توان
ــود.  ــترده ش ــاد گس ــا در ابع خرابی ه
یــا  اگــر گــروه  در هــر صــورت، 
ــدرت  ــه ق ــه ب ــرد خاصــی در جامع ف
اســتفاده  برســد،  زیــادی  بســیار 
اجتناب ناپذیــر  قــدرت  از  آنــان 
اســت. تفاوتــی نــدارد کــه نظــام 
ــت  ــی اس ــور دموکراس ــی کش سیاس

ــوری. ــا دیکتات ــاهی ی ــا پادش ی

کــه  اســت  دورازذهــن  بســیار 
بتوانــد  رای  صنــدوق  و  انتخابــات 
ایــن اختــاف کلــی بیــن حاکمیــت و 
ــور ها  ــیاری از کش ــه در بس ــردم ک م
ــی  ــد. در ط ــرف کن ــود دارد برط وج
انتخابــات  گذشــته،  ســال  صــد 
کشــور های  همــه ی  در  بســیاری 
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ایــن  امــا  شــده  برگــزار  جهــان 
اختــاف قــدرت بیشــتر و بیشــتر 
می توانــد  کــه  راهــی  شده اســت. 
ــاف  ــن اخت ــن ای ــن رفت ــث از بی باع
قــدرت و کنتــرل حکومت هــا بــر 
روی زندگــی مــردم شــود، بــه کار 
ــو  ــای ن ــش و تکنولوژی ه ــردن دان ب
در پدیــد آوردن شــیوه ای نویــن برای 
ــود  ــا وج ــد. ب ــت باش اداره ی حکوم
تکنولــوژی  سرســام آور  پیشــرفت 
کمــاکان از سیســتم رای گیــری و 
انتخاباتــی کــه در قــرن هجدهــم 

ارائــه شــده اســتفاده می شــود. 
مهــم نیســت کــه کــدام کاندیــدا در 
دموکراســی انتخــاب می شــود. طبــق 
لوئیــس منکــن،  گفتــه ی هنــری 
روزنامه نویــس آمریکایی، دموکراســی 
پیــش ِروی  را  انتخــاب  نــوع  دو 
ــوع  ــن دو ن ــد. ای ــده می ده رای دهن
ــب  ــردی عوام فری ــن ف ــان را منک انس
و فــردی کــه بــرده ی خواســت مــردم 
فــرد  می کنــد.4   معرفــی  اســت 
عوام فریــب کســی اســت کــه بــه 
ــود  ــردازد و خ ــی می پ ــغ اصول تبلی
ــت  ــول نادرس ــن اص ــه ای ــد ک می دان
هســتند. بــا ایــن کار تــاش دارد کــه 
ــاده لوح و  ــراد س ــب دادن اف ــا فری ب
ــان برخــوردار  ــاآگاه از پشــتیبانی آن ن
شــود. فــرد دیگــر کســی اســت کــه 
ســاده لوح  افــراد  ســخنان  پــای 
وانمــود  و  می نشــیند  نــاآگاه  و 
می کنــد کــه بــه ســخنان آنــان بــاور 
ــوع  ــن ن ــه در ای ــی ک ــر کس دارد. ه
ــان وارد شــدن  نظــام سیاســی خواه

4) Demagogue and Demaslave

بــه سیاســت اســت حداقــل یکــی از 
ــراد  ــوع اســت و بیشــتر اف ــن دو ن ای
این هــا  هــردو  ویــژه  شــرایط  در 
هســتند. هیــچ انســان تحصیل کــرده  
و  بیــان  بــا  نمی توانــد  آگاهــی  و 
توانایــی  و  تخصــص  دادن  نشــان 
ــه  ــر این ک ــود مگ ــاب ش ــود انتخ خ
معجــزه ای رخ دهــد. در کل انتخاباتی 
ــروزه در کشــور های سرتاســر  ــه ام ک
جهــان برگــزار می شــود ارتباطــی 

بــا شایسته ســاالری نــدارد، بلکــه بــه 
ایــن بســتگی دارد کــه چه کســی 
مــردم  تــوده ی  می توانــد  بهتــر 
را فریــب دهــد یــا بــه چه انــدازه 
افــراد  پشــتیبانی  از  می توانــد 
برخــوردار  قدرتمنــد  و  ثروتمنــد 

ــود. 5 ش

5) H.L. Mencken, Notes on 
Democracy

چیزی پشت آزادی پنهان شده؟
هایون به چو
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روحوضی

»پادکســت اقتصــاد ایــران در 
گــذار از بحران، یــک کاس درس 
اقتصــاد اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه ســعی می کنیــم مفاهیــم 
ــیار  ــورت بس ــه ص ــادی را ب اقتص
ــا عــدد و رقــم  ســاده و خاصــه ب
و نمــودار و روند هــای تاریخــی 
بــرای شــما توضیــح دهیــم.« 
ایــن نخســتین واژگانــی بــود کــه 
صــادق الحســینی در پادکســت 
اقتصــاد ایــران در گــذار از بحــران 
ــک  ــه ی ــن برنام ــرد. ای ــرح ک مط
اســت  قســمتی   90 پادکســت 
ــه ســه فصــل 30 قســمتی  ــه ب ک
فصــل  در  و  می شــود  تقســیم 
کــه  می شــود  تــاش  آن  اول 
ــران  ــاد ای ــتان های اقتص ــه داس ب
ــکل  ــن ش ــه ای ــود. ب ــه ش پرداخت
کــه هــر قســمت از فصــل اول بــه 
ــرد  ــه ف ــر ب ــوع منحص ــک موض ی
تــورم،  ماننــد  دارد،  اختصــاص 
ســرمایه،  بــازار  قیمت گــذاری، 
ــه و... در فصــل دوم  مالیــات، یاران
30 کشــور جهــان را از نظــر رشــد 
ــی  ــات بررس ــرات و اصاح و تغیی
هــم  آخــر  فصــل  می شــود. 

اقتصــاد ایران اقتصــاد ایران                       پادکست                      پادکست
در گذار از در گذار از بحرانبحران

ــران  ــاد ای ــخ اقتص ــه تاری ــر ب بیش ت
می پــردازد.

در ایــن پادکســت دو اقتصــاددان 
ــی  کشــورمان صــادق الحســینی و عل
می پردازنــد.  مباحثــه  بــه  مــروی 
الحســینی  محمدصــادق  ســید 
دانشــگاه  اقتصــاد  دانش آموختــه ی 
و  کارشناســی  مقطــع  در  تهــران 
دارای  و  اســت  ارشــد  کارشناســی 
و  بین الملــل  روابــط  مــدرک 
ــگاه  ــی از دانش ــت گذاری عموم سیاس
مقطــع  در  نیویــورک  مکســول 
دکتــری اســت. علــی مــروی نیــز 
دارای مــدرک مهندســی مکانیــک 
در مقطــع کارشناســی از دانشــگاه 
امیرکبیــر اســت امــا در مقطــع ارشــد 
تغییــر رشــته می دهــد و بــه دانشــگاه 
شــریف مــی رود و رشــته ی اقتصــاد را 
برمی گزینــد. در مقطــع دکتــری نیــز 
ــی  ــل دانشــگاه بوکون وی فارغ التحصی
ــت. ــاد اس ــته ی اقتص ــا در رش ایتالی
شــما می توانیــد نســخه ی تصویــری 
ــارات  ــق آپ ــت را از طری ــن پادکس ای
ــد  ــن ببینی ــاد آنای ــوب اقتص و یوتی
کســت باکس  برنامــه ی  در  یــا  و 

بشــنوید.  )Castbox)
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بــه شــما می گویــم دوســتان  ... و 
ــاق ناامیــدی  ــادا غــرق در بات مــن: مب

ــویم. ش
ــروز  ــای ام ــام مصیبت ه ــم تم ــه رغ ب
ــی  ــن آرزوی ــی دارم و ای ــردا، رویای و ف
ــکا  ــای آمری ــه در روی ــه ریش ــت ک اس
ــه روزی  ــی دارم ک ــن رویای دارد. م
و  می خیزنــد  پــا  بــه  ملــت  ایــن 
زندگــی می کننــد و بــه معنــای واقعــی 
اعتقــادات خــود، جــان می بخشــند. 
ــی  ــت آشــکار گواه ــن حقیق ــه ای ــا ب م
ــر  ــان ها براب ــۀ انس ــه هم ــم ک می دهی

خلــق شــده اند.
آن  یــاد  بــه  دارم.  رویایــی  مــن   
ســخنرانی پرشــوری کــه رهبــر و فعــال 
مارتیــن  مدنی-اجتماعــی،  حقــوق 
ــان اعتراضــات  ــگ در جری ــر کین لوث
در  حاکــم  نــژادی  تبعیــض  علیــه 
جامعــۀ آمریکایــی در برابــر 350 هــزار 
ــزار  ــرد. 350 ه ــراد ک ــت ای ــر جمعی نف
نفــر بــه صــورت حضــوری و میلیون  هــا 
نفــر بعدهــا تحــت تاثیــر ســخنان 
ــت و آزادی را  ــای عدال ــگ روی لوثرکین
ــا  ــا شــاید روزی م ــد ت در ســر پروراندن

نیــز دوشــادوش  یکدیگــر بــه آن دســت 
پیــدا کنیــم. امــا آیــا گــزاره دوشــادوش 
 یکدیگــر قــرار گرفتــن، بــه صــورت 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا راه  ب ــق، تنه مطل

ــت؟ ــترک اس ــای مش روی

جامعه
تعریــف جامعــه بــه صــورت کلــی 
ــانی  ــراد انس ــه ای از اف ــام، مجموع و ع
پیونــد  بــا  یکدیگــر  کــه  اســت 
را  جمعــی  زندگــی  و  می خورنــد 
تشــکیل داده و بــه رفــع نیازهــای خــود 

   فاطمه سادات موسوی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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ــه  ــردازد ک ــی می پ ــام فعالیت های و انج
ــد. چگونگــی و  ــی دارن ــت اجتماع ماهی
چرایــی ایــن حیــات اجتماعــی بحثــی 
ــی  ــه صــورت کل ــه ب ــی اســت ک طوالن
قــرارداد  زیســتی،  نظریه هــای  در 
بــودن  مدنی بالطبــع  و  اجتماعــی 

می شــود. خاصــه  انســان ها 
مشــهور  فیلســوف  هانــا آرنــت 
از تفکیــک ســه گانه میــان  آلمانــی 
ســخن  انســان  کنــش  عرصه هــای 
می گویــد و فعالیــت انســانی را بــه ســه 
حــوزه اصلــی رنــج، کار و عمــل تقســیم 

1 می کنــد.
ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــج ح ــوزه رن  ح
ــوط  ــه فعالیت هــای مرب انســان در آن ب
ضــرورت  و  زیســتی  نیازهــای  بــه 
می دهــد.  پاســخ  خویــش  طبیعــی 
عرصــه ای اســت کــه در آن موتــور 
ضرورت هــای  فعالیــت،  محرکــه 
مثــل  اســت؛  زیســتی  و  طبیعــی 
و  مســکن  ســاخت  در  مــا  فعالیــت 
ــذا و  ــه غ ــرای تهی ــاش ب ــرپناه، ت س
حفــظ امنیــت خــود. ایــن حــوزه میــان 

1( وضع بشر، هانا آرنت

انســان و حیــوان مشــترک اســت.
ــی  ــت آدم ــوزه صناع ــوزه کار ح  ح
ــر  ــان دیگ ــوزه انس ــن ح ــت. در ای اس
بــر اســاس رفــع نیازهــای تــن فعالیــت 
ــه  ــدود ب ــم مح ــاز ه ــا ب ــد ام نمی کن
ــی  ــا و محدودیت های ــت ضرورت ه رعای
ــانی  ــری انس ــت هن ــًا فعالی ــت؛ مث اس
کــه تــاش می کنــد طــرح و ایــده 
خــود را پیــاده ســازد. پــس  یــک انســان 
منــزوی و تنهــا نیــز می توانــد آن را 
عملــی ســاخته و نیــاز بــه دیگــری 

ــدارد. ن
امــا حــوزه ســوم و اصلــی از نظــر 
ــوزه  ــت. ح ــل اس ــوزه عم ــت ح آرن
ــان  ــه انســان در می ــل آن اســت ک عم
صــورت  بــه  و  دیگــر  انســان های 
آزادانــه بــه فعالیــت می پــردازد. در 
ایــن حــوزه انســان جــز در حضــور 
دیگــران نمی توانــد بــه عمــل بپــردازد. 
ــان در  ــه انس ــت ک ــی اس ــل کنش عم
ــود  ــت خ ــش و هوی ــتِن خوی آن خویش
را در عمــل میــان دیگرانــی کــه از 
مــن متمایزنــد و هویت هــای دیگــر 
دارنــد آشــکار می ســازد. عرصــه عمــل، 
بــروز خویشــتن،  عرصــه نمایــش و 
عرصــه آشکارگشــتن  یــک مــن در میان 
دیگــران اســت. عمــل، کنــش و پاســخ 
فــرد اســت در  یــک موقعیــت در میــان 
دیگــران و صرفــاً آشــکار کننــده هویــت 
 یــک انســان اســت در میــان همتایــان 
متمایــز از او. ویژگــی اصلــی عمــل، 
ــت.  ــران اس ــان دیگ رخ دادن آن در می
ــای  ــر مبن ــه ب عمــل پاســخی اســت ک
را  خویــش  فضیلت منــدی  فــرد،  آن 

می کنــد. آشــکار 
ــاخته  ــهر س ــا دولت ش ــس  ی پولی
ــع  ــز در واق ــان نی ــط  یونی ــده توس ش
ــی و ایجــاد   ــرای برپای ــود ب عرصــه ای ب

10 سخنرانی تاریخی کینگ در محوطه یادبود لینکن
واشنگتن، ایاالت متحده امریکا



ــارغ  ــراد  ف ــا اف ــی ت ــوزه عموم ــک ح ی
ــای  ــتی و محدودیت ه ــای زیس از نیازه
سیاســی  عمــل  بــه  آن  از  ناشــی 
بپردازنــد. پولیــس در واقــع فضایــی 
ــا  ــود. ام ــراد ب ــت اف ــار هوی ــرای اظه ب
آرنــت، پولیــس را  یــک مــکان فیزیکــی 
و  یــا مــادی تلقــی نمی کنــد بلکــه 
آن را اجتمــاع انســانی می دانــد امــا 
دو شــرطی کــه بــرای ایجــاد ایــن 
اجتمــاع انســانی بیــان کــرده  1( بــاور و 
پذیرفتــن   یــک نــگاه و ایــده مشــترک 
از جهــان و امــور و  2( پذیــرش تکثــر 

ــت. ــانی اس ــاوت انس و تف
یعنــی ارتبــاط و جهــان مشــترک 
وقتــی پدیــد می آیــد کــه بپذیریــم 
می تواننــد  کــه  هســتند  دیگرانــی 
ــن  ــه همی ــاوت ب ــی متف ــد نگاه و بای
باشــند.  داشــته  مشــترک  واقعیــت 
ــا مــن  دیگــران وقتــی دیگراننــد کــه ب
ــی  ــن وقت ــند و م ــته باش ــاوت داش تف
مــن هســتم کــه بتوانــم تفــاوت خــود را 
بــا دیگــران عیــان ســازم. عمــل وقتــی 
ــت  ــی هوی ــت وقت ــت و هوی ــل اس عم
اســت کــه ســعی در عیان ســازی و 
نشــان دادن همیــن تفــاوت داشــته 
ــه نوعــی ظهــور انســان ها در  باشــد و ب

کثــرت معنــا پیــدا می کنــد .
ــف  ــائل تعری ــن مس ــدای از ای ــا ج ام
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 
ــه  ــاط دارد. این ک ــی ارتب ــی جمع زندگ
ــه  ــوط ب مــا بتوانیــم در تصمیمــات مرب
سرنوشــت جمعــی و اداره امــور جمعــی 
ــم در  ــه بتوانی ــن ک ــویم و ای ــهیم ش س
ــته  ــت داش ــه مثب ــی مداخل ــور جمع ام

ــت.  ــاط اس ــا آزادی در ارتب ــیم ب باش

کنــش در مقابــل رفتــار واکنشــی 
-کــه  یــک رفتــار خــود انگیخته اســت - 
یــک اقــدام آگاهانــه توســط انســان بــا 
ــیدن  ــرای رس ــن ب ــزار معی ــاب اب انتخ
ــی  ــت. در بررس ــود اس ــداف خ ــه اه ب
شــکل گیری  یــک کنــش جمعــی و 
ــه داد  ــوان از آن ارائ ــه می ت ــی ک تعریف
در ابتــدا توجــه بــه چارچــوب نظری آن 
کــه معطــوف بــه هــدف اساســی انســان 

ــز  ــودن اســت، حائ ــی ب در زندگــی  یعن
اهمیــت می باشــد. بــودن مســئله ای 
حیاتــی اســت کــه ارزش هــای بقــا 
ــه همیــن  ــر آن مبتنــی اســت. ب نیــز ب
دلیــل جامعــه ای کــه از ضعف هــای 
ــکیل  ــاختاری تش ــر س ــاختاری و غی س
ــا را  ــظ ارزش ه ــوان حف ــد ت ــده باش ش
نخواهــد داشــت و جامعــه ای کــه تــوان 
ابــراز وجــود در آن در حــد باالیــی قــرار 

هانا آرنت
ِفرد اِستاین
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ــگر  ــک کنش ــوان  ی ــه عن ــرد ب دارد و ف
(واحــد شــخصی( فعــاِل بــا اراده در  
یــک جامعــه جمع گــرا کــه واحدهــای 
اجتماعــی در آن سرنوشــت و هــدف 
ــی از  ــودش را جزئ ــد، خ ــانی دارن  یکس
ــد  ــی می دان ــد اجتماع ــا واح ــروه و  ی گ
و توجــه بــه خواســته های جمعــی و 
ــری  ــرای او ام ــدن ب ــل ش ــت قائ اولوی
مســلم اســت، قــرار دارد. پــس به یقیــن 

ایــن افــراد در برابــر هرگونــه تبعیضــی 
ــارکت های  ــور در مش ــه حض ــب ب ترغی
ــظ  ــای حف ــون: جنبش ه ــی همچ مدن
کار  زنــان،  حقــوق  محیط زیســت، 
و....  کارگــران  حقــوق  و  کــودکان 
مقابــل  در  نیــز  دولــت  و  می شــوند 
ــعی  ــر س ــورد نظ ــام م ــت پی ــا دریاف ب
دارد؛  مســائل  و  مشــکات  حــل  در 
پــس پتانســیل رســیدن بــه  یــک نفــع 

عمومــی کــه منــوط بــه کنــش جمعــی 
ــی  ــات جمع ــداوم حی ــرای ت ــت ب اس
بهینــه و پایــدار امــری ضــروری اســت . 
در اینجــا کنــش جمعــی، همــکاری 
ــع عمومــی  ــرای نف ــردم ب گروهــی از م
ــترک  ــی مش ــه ویژگ ــود ک ــا می ش معن
اجتماعــی   مشــارکت  و  کنــش  هــر 

ــت. اس

  )J. R. Commons)   2کامونــز 
بــا دیــد اقتصــادی خــود کنــش جمعــی 
ــط  ــرل، آزادی و بس ــتای کنت را در راس
می کنــد  معرفــی  فــردی  کنــش 
بــرای  خاقانــه  مکانیزمــی  را  آن  و 
ــاز  ــی قانون س ــات و منبع ــل تعارض ح
ــر  ــه نظ ــه ب ــور ک ــان ط ــد. هم می دان
می رســد در روابــط اجتماعــی نیــز 
ــرای محــدود  ــزاری ب ــی اب کنــش جمع
کــردن قــدرت دولــت و در راســتای 
ــر مبنــای خواســته های  قانون گــذاری ب

ــت. ــی اس ــش اجتماع کن
مشــارکت هــم در معنــای عــام و هــم 
ــی،  ــائل سیاس ــوزه مس ــدود در ح مح
ــود  ــه محســوب می ش مســئله ای دیرین
و دموکراســی و متعلقــات آن نیــز خــود 
معلــول مشــارکت اســت. مشــارکت 
ــا  ــر م ــد نظ ــه م ــی ک ــر معنای ــه ه ب
در  افــراد  بــه  دادن  قــدرت  باشــد 
ــرل  ــازماندهی و کنت ــری، س تصمیم گی

ــت. ــردن اس ک
در ســازماندهی قــدرت مــردم بــه 
از  داوطلبانــه  و  خودجــوش  صــورت 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  بســترهای 
موجــود ســر بــرآورده و گــروه، کمپیــن 
ــیم  ــه تقس ــد و ب ــکیل می دهن و ... تش
ــد.  ــت می پردازن ــک حرک ــاز  ی  کار و آغ

2( کنــش جمعــی؛ مکانیزمــی در مســیر توســعه 
ــی مولد کارآفرین
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ــن مشــارکت اجتماعــی  شــکل گیری ای
ــی و در  ــعه اجتماع ــول توس ــود معل خ
راســتای تحقــق جامعــه  ی توســعه یافته  
بــه صــورت همه جانبــه اســت و بــا 
ــف اجتماعــی، فرهنگــی،  اشــکال مختل
ــود.  ــده می ش ــادی دی ــی و اقتص سیاس
ایــن مشــارکت ها ممکــن اســت در 
ــا،  ــوراها، خیریه ه ــا، ش ــب انجمن ه قال
و  مردم نهــاد  ســازمان  و  اتحادیــه 
... باشــد یــا در حــوزه کنشــگری از 
نوشــتن نامــه سرگشــاده بــه مســووالن 
و رســانه ها تــا برگــزاری کارزارهــای 
خیابانــی،  راهپیمایــی  سیاســی، 
بگیــرد  صــورت  تحصــن  اعتصــاب، 
ــاختار  ــر س ــوی ب ــه نح ــک ب ــر  ی و ه
ــذار  ــردم تاثیرگ ــی م ــی و زندگ اجتماع
بگــذارد.  بــا پیشــرفت جامعــه و کشــور 
تغییــر در شــیوه ی همــکاری مــردم 
کــه بــه صــورت غیــر رســمی در قالــب 
ســواد  نهضــت  عروســی،  عــزاداری، 
ــتاییان،  ــات روس ــل اختاف ــوزی، ح آم
کتابخانــه، ســاخت مســجد، حمــام، پــل 
ــون مشــارکت  و ...انجــام می شــد و اکن
بــا  را  ســازمان یافته تری  و  رســمی تر 
پیچیده تــر شــدن مســائل و زندگــی 

ــاهدیم.  ــردم ش م

ــه  ــتن ب ــم درپیوس ــیار مه ــه بس نکت
ایــن نهادهــای مشــارکتی، ســاختار 
ــت  ــته آن نیس ــم پیوس ــا به ــم  ی منظ
بلکــه امــکان مشــارکت همــه ی مــردم 
ــه خاصــی  ــط طبق ــه فق در آن اســت ن

ــه. از جامع
آنچــه مــد نظــر ماســت مشــارکت بــه 
معنــای ســهیم شــدن در چیــزی و  یــا 
ــی  ــی و عموم ــورت جمع ــه ص ــل ب عم
ــکل گیری  ــر در ش ــل موث ــت. عوام اس
ــه ای  ــه مجموع ــی ک ــش جمع ــک کن  ی

از نگرانی هــا و ارزش هــای مــورد توجــه 
می دهــد  جــای  خــود  در  را  مــردم 
هماهنگــی،  همــکاری،  همچــون 
خیــر  یــک  ایجــاد   و  خاطرجمعــی 
ــد  ــان پیون ــی از چن ــترک و عموم مش
محکمــی برخــوردار اســت کــه ســخت 
اســت اگــر  یکــی از عناصــر را در اختیار 
ــروژه  ــک پ ــم  ی ــیم، بتوانی ــته باش نداش
ــی را  ــش جمع ــون کن ــازمانی همچ س
ــه  ــی ک ــم زمان ــم. آن ه ــب دهی ترتی

حکومــت تمایــل بــه آن نداشــته باشــد.
 )Mancur Olson .Jr(  3الُســِن 
ــی را  ــول کنش جمع ــاددان، محص اقتص
ــه  ــی آنچ ــد؛  یعن ــی می دان کاالی جمع
همــه افــراد از آن ســود می برنــد، حتــی 
آنــان کــه بــه ســواری رایــگان پرداختــه 
و همــکاری نکردنــد. ســواری رایــگان به 

3(  منطــق کنــش جمعــی و پبامدهــای آن بــر 
سیاســتگذاری و توســعه اقتصــادی؛ شــرحی بــر 

نظریــه منســر الســن، بهــزاد عطــارزاده

سید جمال الدین اسدآبادی
یعقوب عبدالعزیز ابوالعلی مودودی
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ایــن معنــی اســت کــه افــراد زمانی کــه 
تفاوتــی در کنشــگری  یــا بی کنشــی 
خــود نبیننــد و در هــر حــال مطمئــن 
باشــند کــه از منافــع کنــش گــروه بهره 
می برنــد کنــار کشــیده و در کنــش 
الســن  نمی کننــد.  جمعــی شــرکت 
همچنیــن ایــن نظریــه کــه لزومــا افــراد 
بــا منافــع مشــترک، در کنــش جمعــی 
ــد  ــت را رد می کن ــد  یاف ــور خواهن حض
و بــه ایــن مســئله پرداختــه کــه انســان 

ــی  ــش جمع ــی در کن ــو حت منفعت ج
ــل  ــود متمای ــردی خ ــود ف ــه س ــم ب ه
ــده همــکاری را  ــر اینکــه فای اســت مگ
ــتر  ــکاری بیش ــدم هم ــوی از ع ــه نح ب
ببیننــد. اینجــا مســئله منافــع جمعــی 
ــرد  ــخصی ف ــت ش ــه منفع ــت بلک نیس
ــی  ــی معرف ــر عموم در آنچــه آن را خی
منفعت جــو  افــراد  اســت .  کرده انــد 
زمانــی دســت بــه کنــش می زننــد کــه 
ــدک  ــیار ان ــروه بس ــای گ ــداد اعض تع

باشــد و  یــا تحــت اجبــار او را وادار بــه 
حرکــت کنــد.

مصلحــت  اصــل  کــه  زمانــی  آیــا 
ــه  ــات جامع ــتگی حی ــی و وابس عموم
ــه آن را مطــرح  سیاســی و اجتماعــی ب
مصلحــت  مفهــوم  خــوِد  می کننــد 
عمومــی و ابعــاد آن نیــز مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد؟  چــه کســانی مســئول 
شناســایی مصلحــت عمومــی  انــد و آیــا 
صاحیــت آن را دارنــد؟ ایــن صاحیــت 
ــه  ــود؟ زمانی ک ــت می ش ــا دریاف از کج
اســتعداد و توانایــی شــناخت مصلحــت 
عمومــی توســط قدرت هــای حاکــم 
از مــردم گرفتــه شــود آنچــه باقــی 
می مانــد جامعــه ای بــا رضایــت حداقلی 
از شــرایط اســت . پــس زمانــی کــه آنچه 
نفــع عمومــی معرفــی می شــود بــه 
واقــع درســت نباشــد، توقع همبســتگی 
ــت  ــردم و در نهای ــان م ــی می اجتماع
ــا ایجــاد  یــک  مشــارکت اجتماعــی و  ی
ــری  ــا ام ــی از ســوی آن ه کنــش جمع

ــود. ــد ب ــا خواه بی ج

در فرآینــد شــکل دهــی بــه  یــک 
حساســیت  ایجــاد  جمعــی،  کنــش 
نظــر  مــورد  مســئله  بــه  نســبت 
 یعنــی بیــان ابعــاد حائــز اهمیــت و 
ــک  ــاد  ی ــه ایج ــذار آن در جامع تاثیرگ
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 
ــاوه  ــه ع ــد. ب ــکل می ده ــش را ش کن
نشــان دهیــم کــه توانمنــدی افــراد در 
تاثیرگــذاری به صــورت بالقــوه و بالفعل 
وجــود دارد  نــه اینکــه فــرد بــه عنــوان 
ــود  ــار خ ــه رفت ــگر از نتیج ــک کنش  ی
نامطمئــن باشــد و احســاس ضعــف در 

منصور لوید ُالسن پسر
نامشخص



ــی را  ــل احتمال ــرل شــرایط و عوام کنت
در خــود ببینــد. از دیگــر موانــع ایجــاد 
 یــک کنــش جمعــی زمانــی اســت کــه 
ــبت  ــی نس ــاس تعلق ــچ احس ــرد هی ف
ــه  ــه جامعــه خــود نداشــته باشــد و ب ب
نوعــی دچــار بیگانگــی اجتماعــی شــده 
باشــد. بــی اعتمــادی اجتماعــی، عــدم 
ــد  ــتن امی ــتگی و نداش ــد و دلبس تعه
ــت  ــواردی اس ــه م ــده از جمل ــه آین ب
کــه فــرد را از شــرکت در کنــش  منــع 
ــون  ــاختاری همچ ــع س ــد. موان می کن
فضــای سیاســی  یک جانبــه، توزیــع 
ــه حیطــه  ــی ک ــدرت (زمان نامناســب ق
عمومــی تنهــا در برابــری قــدرت ایجــاد 
می شــود( و گرفتــن ابتــکار عمــل از 
مــردم عــادی و بــه حاشــیه رانــدن آنهــا 
بــه هــر نحــوی نیــز از ســمت حکومــت 
و دولــت رخ می دهــد تــا بــرای رســیدن 
ــی بیشــتر  ــع خــود و قدرت یاب ــه مناف ب
ــند. ــته باش ــاده تری را داش ــیر س مس

در  کنونــی  شــرایط  در  مــا  آنچــه 
جامعــه ی خود شــاهدیم مجموعــه ای از 
ایــن عوامــل اســت، امــا نبایــد وظیفه ی 
ــش ســطح  ــی افزای ــی خــود  یعن حداقل
آگاهــی و ســواد عمومــی، بازســازی 
عناصــر فرهنگــی و اجتماعــی و تجدیــد 
ــی  ــتم آموزش ــی در سیس ــر و بازیاب نظ
و تربیتــی حاصــل از خانــواده، مدرســه، 
دانشــگاه و محیــط کار و ... را فرامــوش 

کنیــم.

روایات و کنش جمعی
کتــاب  در  مایــر  فردریــک   
ایــن  جمعــی«   کنــش  و  »روایــت 
ــرا  ــه چ ــد ک ــرح می کن ــش را مط پرس
سیاســی  و  اجتماعــی  فراخوان هــای 
مایــر  دارنــد؟!  نیــاز  داســتان  بــه 
ســخنرانی لوثــر کینــگ کــه در ابتــدای 

مقالــه بــه آن اشــاره شــد را نمونــه  
اعایــی از قصه گویــی در شــکل دهی 
می کنــد.  معرفــی  جمعــی  کنــش 
ــه  ــگ در 2۸ اوت 19۶3 در محوط کین
ــنگتن  ــن در واش ــود لینکل ــای  یادب بن
ــال  ــد س ــد: ص ــاز می کن ــه آغ این گون
ــر  ــروز زی ــه ام ــی ک ــرد بزرگ ــش م پی
ــه  ــتاده ایم اعامی ــش ایس ــایه نمادین س
آزادی بــردگان را امضــا کــرد و در آخــر 
ــا ترســیم رویایــی کــه در ذهــن دارد  ب

می رســاند.  خــود  اوج  بــه  را  قصــه 
مایــر روایــت جمعــی را نــه بــه عنــوان 
چاشــنی کنــش جمعــی بلکــه الزامی در 
رســاندن پیــام معرفــی می کنــد. آنچــه 
ــه  عنــوان جنبــش و حرکــت جمعــی ب
خــود می گیــرد در ایــن لحظــه تبدیــل 
بــه درام اجتماعــی می شــود و آن را بــه 
هویــت شــخصی تــک تــک کنشــگران 
ــی  ــت و قصه گوی ــد. روای ــه می کن اضاف
ــه  ــرادی را ک ــا اف ــدرت آن را دارد ت ق

فریدریک »فریتز« مایر
مدرسه آموزش های بین المللی جوزف کوربل
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تحــت عنــوان مفت ســواری،  یعنــی 
ــکاری  ــای هم ــه از هزینه ه ــانی ک کس
ــال  ــن ح ــا در عی ــند ام ــار می کش کن
از مزایــای رایــگان کنــش اســتفاده 
ــه  ــد. نظری ــود کن ــذب خ ــد، ج می کنن
روایــت محــور نشــان می دهــد کــه 
چگونــه جوامــع، منافــع مشــترک را 
شــکل می دهنــد و بــرای تحقــق آن 
کــه مایــه ی رضایــت خاطــر همــه 
ــی از  ــکاری و خاطرجمع ــت هم اعضاس

مشــارکت را بــه اعضــا تزریــق می کننــد 
ــا  ــد. م ــگ را می آفرینن ــار هماهن و رفت
ــخیر  ــه  تس ــت و قص ــا  روای ــان ها ب انس
ــه  ــه طــوری ک و مجــذوب می شــویم ب
می توانــد مــا را بــه وجــد بیــاورد، 
باورهایمــان را تغییــر دهــد و منافــع مــا 

ــد. ــف کن را تعری

رسانه و کنشگری اینترنتی
در ســال های اخیــر رســانه های جدیــد 

ــی   ــرای هم افزای ــزاری ب ــوان اب ــه عن ب
ــرای  ــبکه  ای ب ــی ش ــای اجتماع نیروه
و  سیاســی  فضــای  در  تاثیرگــذاری 
نموده انــد  نقــش  ایفــای  اجتماعــی 
ــر رشــد و گســترش  و از ایــن طریــق ب
کنش هــای جمعــی نقــش مهــم و رو به 
رشــدی داشــته اند. تکنولــوژی، فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات بــه خوبــی نقــش 
خــود را در جهانــی شــدن ایفــا کردنــد. 
ــا در  ــه م ــی ک ــا فعالیت های ــه آی اینک
می دهیــم  انجــام  مجــازی  فضــای 
نــه  یــا  کنــش محســوب می شــود 
خــود جــای بحــث دارد امــا بــه صــورت 
ــر  ــر حاض ــه در عص ــم ک ــی می بینی کل
ــازی  ــای مج ــت در فض ــور و فعالی حض
بــا معیارهــا و چارچــوب تعریــف کنــش 
ــش از  ــای کن ــی دارد. ( معیاره همخوان
دیــدگاه ماکــس وبــر ایــن نظــر را تاییــد 

می کنــد.(
 Manuel)  نگاه خوشــبینانه کاستلز 
Castells( و دیگــر اندیشــمندان ایــن 
ــل  ــبکه  ای حاص ــه ش ــه جامع ــت ک اس
ــی  ــط اجتماع ــی رواب ــل دیالکتیک تعام
در  اســت.  فناورانــه  نوآوری هــای  و 
ــازی را  ــی مج ــای جمع ــع فعالیت ه واق
تاثیرگــذار در کیفیــت نظــام کنشــگری 
می داننــد امــا هســتند کســانی کــه نــه 
ــای  ــی را فض ــبکه های اجتماع ــا ش تنه
ــد و  ــه جدی ــرای مباحث ــی و الزم ب کاف
نمی داننــد  شــهروندان  بیــن  رودررو 
کاهــش  بــرای  عاملــی  را  آن  بلکــه 
تعامــات و ارتباطــات در فضــای واقعــی 
می داننــد. پــس دیــدگاه تلفیقــی و 
ــت کــرد  ــوان دریاف نســبی ای کــه می ت
هــم نقــش مثبــت و کارکــردی فضــای 
مجــازی و هــم ایجادکننــده فضــای 
ملتهــب و تشــویش برانگیز در ذهــن 
ــای  ــت. در فض ــران اس ــرد کارب و عملک

مانوئل کاستلز ُالیوان
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ــا حضــور  مجــازی افــراد (کنشــگران( ب
خــود  دلخــواه  هویــت  فعالیــت،  و 
ایجادکننــده  و  می دهنــد  شــکل  را 
شــکل و محتــوای فضــای ســایبری  
ــاه  ــی و کوت ــگاه کل ــک ن ــتند. در ی هس
در  تنهــا  انقابــی  جنبش هــای  بــه 
ــرد  ــش و عملک ــوان نق ــه می ت خاورمیان
ــه  ــانه ها را متوج ــی رس ــت و منف مثب
ــکان،  ــان و م ــد زم ــی از قی ــد. رهای ش
احســاس  کمتــر،  پذیــری  نظــارت 
امنیــت و آزادی بیشــتر، تعاملــی بــودن، 
نســبی   ارزانــی  و  پذیــری  انعطــاف 
یعنــی پرداخــت کمتــر هزینــه از جملــه 
فعالیت هــای  کــه  اســت  مــواردی 
جمعــی را از فضــای واقعــی بــه فضــای 

مجــازی ســوق می دهــد.
در  تاکنــون  اینترنتــی  کنشــگری   
قالــب  و جایــگاه یــک انقــاب سیاســی 
( جنبــش جوانــان شــش آوریــل، گــروه 
چالــش  یــک  مصــری(،  فیســبوکی 
وال  (تســخیر  بی المللــی  اقتصــادی 
ــاوال  ــک کارن ــگاه ی ــتریت(، در جای اس
ــی  ــبوکی آب پاش ــرار فیس ــهری ( ق ش
در پــارک آب و آتــش و خزبــازی در 
ــق  ــران(  و مصادی ــان ته ــارک پردیس پ
ــان رخ  ــطح جه ــری در س ــیار دیگ بس
داده اســت و نــه تنهــا دولــت را مجبــور 
بــه واکنــش کــرده بلکــه در تغییــر 
نــگاه و دیــدگاه بســیاری از مــردم نیــز 

ــت. ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ــانه ها  ــترش رس ــه گس ــر ب ــگاه دیگ ن
ــط  ــرکوب توس ــرای س ــزاری ب ــگاه اب ن
از  می باشــد.  اقتدارگــرا  دولت هــای 
ــان  ــی مخالف ــق آن ردیاب ــه مصادی جمل
و ســرکوب آن هــا مثــل دســتگیری 
توانایــی  شــبکه ها،  کننــدگان  اداره 
و  فیلتــر  و  کنتــرل  در  حکومت هــا 
ــازی  ــبکه های مج ــردن ش ــدود ک مس

( 2۸ ژانویــه 2011 حکومــت مصــر  
ــراه را  ــن هم ــت و تلف ــات اینترن خدم
در سراســر کشــور قطــع کــرد و قطعــی 
ــران در ســال  ــت در ای سراســری اینترن
139۸ پــس از اعتراضــات سراســری در 
25 آبــان( و روش هــای دیگــر در کنترل 
و ســرکوب توســط حکومــت می باشــد. 
گاهــی نیــز ایــن کنش گرایــی ســایبری 
موجــب انحــراف توجــه توده هــای مردم 
از  یــک کنــش واقعــی اســت. زمانــی که 
کنــش ســایبری موثــر واقــع نشــود  این 
نیــاز حــس می شــود کــه کنــش از 
شــکل مجــازی خــارج شــده امــا کنــش 

ــود. ــع از آن می ش ــازی مان مج

یکــی از شــیوه هایی کــه در ســال های 
اخیــر بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار 
و  کمپیــن  ایجــاد  اســت  گرفتــه  
فراخــوان بــرای پیوســتن بــه آن اســت. 
البتــه کمپین هــا بــا پیــام خــاص خــود 
ــی  ــد و عوامل ــت نبوده ان ــه مثب همیش
ــه  ــیری ک ــراف آن در مس ــب انح موج
ــا  ــت. ام ــده اس ــد ش ــخص نموده ان مش
راه انــدازی ایــن کمپین هــا بــا ایــن 
ــته ای  ــر خواس ــرای ه ــتردگی و ب گس
موجــب لــوث شــدن ایــن حرکــت 
می شــود. مســئله اینجــا توجــه مدیــران 
و مســئوالن بــه ایــن کمپین هاســت که 
هرکــدام حــاوی پیامــی از ســوی مــردم 
ــخص  ــته های مش ــداف و خواس ــا اه ب

ــت. اس
 تصویــر مثبــت  یــا منفــی جهت دهــی 
ــانه ها  ــط رس ــی توس ــکار عموم ــه اف ب
بایــد بــه صــورت مصداقــی مــورد 
نظــر  در  بــا  گیــرد؛  قــرار  بررســی 
گرفتــن معیارهایــی همچــون منشــا 
ایجــاد آن و الــی آخــر. ســهولت در 
فضــای  در  محتــوا  اشــتراک گذاری 

ــت و  ــه صح ــه ب ــدم توج ــازی و ع مج
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 
ــی  ــز کاف ــان و تمرک ــر زم ــت دیگ  حال
بــرای توجــه به مســائل اساســی زندگی 
داشــت.  نخواهــد  وجــود  اجتماعــی 
همچنیــن  اجتماعــی  شــبکه های 
ابــزاری بــرای افزایــش بینــش سیاســی 
اســت اگــر نحــوه اســتفاده از آن را نیــز 
ــت از  ــدون درک درس ــم. ب ــاد بگیری  ی
ــک جنبــش مجــازی شــکل  ــت  ی ماهی
ــی و از روی  ــتن هیجان ــه و پیوس گرفت
ــه  ــا ب ــور م ــا حض ــه تنه ــات  ن احساس
عنــوان کنشــگر مفیــده فایــده نخواهــد 
بــود، بلکــه موجــب  تهــی شــدن و 
ــش  ــاختار جنب ــدون س ــکل گیری ب ش
ــودی آن  ــر و ناب ــدم تاثی ــت ع و در نهای

ــود. ــم ب خواهی
ــد  ــر ش ــر ذک ــه پیش ت ــور ک  همانط
مشــارکت  و  کنش جمعــی  مســئله 
توســعه  نشــان دهنده  اجتماعــی 
یافتگــی یــک جامعــه اســت. هــر چنــد 
ــه  ــی جامع ــاختار سیاســی و اجتماع س
ــه نوعــی دچــار فرســودگی شــده  مــا ب
و ایــن خــود مانعــی بــرای زندگــی 
اجتماعــی بــا تمــام معیارهــا -همچــون 
ــِد  ــر کلی ــت، دیگ ــی- اس ــش جمع کن
گمشــده کــه بــه اصــاح و ســاخت 
ــی و اجتماعــی مــا کمــک  جامعــه مدن
می کنــد شــناخت مفاهیــم، تمییــز 
ــاب  ــر و انتخ ــا و تغیی ــک آن ه و تفکی
اینکــه  اســت.  جهت هــا  آگاهانــه 
تشــخیص دهیــم مســیر درســت کــدام 
اســت و دچــار انحــراف نشــویم جــز بــا 
ــان و...  ــه و گفتم ــر نقادان ــه، تفک مطالع

رخ نخواهــد داد. 



شماره هفدهم - تیر 1400



26 تیرماه، درگذشت پادشاه داریوش سوم هخامنشی در 17

دامغان درآستانه 50 سالگی و پایان سلسله هخامنشی.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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