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 مقدمه

ي انتخابات رياست جمهوري در ايران، جمهوري اسالمـي  دهمين دوره
اي شـد    انتخابات بهـانـه  .  را در مقابل حادترين بحران حياتش گذاشت

هايي كه در طول سي سال حاكمـيـت جـمـهـوري        براي آغاز اعتراض
نياز به تغيير در   .  اسالمي در جستجوي فرصتي براي طغيان بوده است

ريـاسـت   ( جامعه با گشايش فضاي سياسي در دوران عروج اصالحـات    
نيز آشكار شده و در نهايت نتوانسته بود منجـر بـه     )  جمهوري خاتمي

ي اين بار اما حضور گستـرده .  تغييراتي قابل اعتنا در زندگي مردم شود
هاي نظام موجب عيان شـدن شـكـافـي         مردم با زير سوال رفتن پايه

با آغاز سركوب خشن پسـا    .  مهلك در پيكر حكومت اسالمي شده بود
ي انتخابات، مردم از صحنه خيابان بيرون رفتند تا اعتـراض نـهـفـتـه       

در طول اين خيزش اجتماعي، نيرويي .  خويش را از سطح به عمق برند

كه جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج كشورش يك پاي 
جنبش سبز از بدو پيدايش .  هويت بخشي به فضاي سياسي جاري شد

آقـاي     18بيانيـه شـمـاره        ( تر و امروز بسيار صريح به شكلي پوشيده
اي تĤكـيـد كـرده      به طور مستمر بر فعاليت شبكه)  ميرحسين موسوي

اي، شامل  بخش غيرمجازي آن كه مـتـكـي بـه         فعاليت شبكه.  است
ي استقرار آلترناتيوهايـي بـوده     تكنولوژي جديد است، جزيي از پروسه

ي سياسي و اقتصادي بر محور قدرت بيكران بازار را در مركز كه توسعه
 .  اهداف خود داشته است

هاي اجتماعي و روابط مبتني بر ارتباطـات  ي گسترده از شبكهاستفاده
اخير بسيار متحـول   الكترونيكي، فعاليت سياسي و اجتماعي را در دهه

ي هاي جديدي را در حـيـطـه         انقالب انفورماتيك عرصه.  كرده است
ي دمكراسي را قابل بازبيني فعاليت اجتماعي و سياسي گشوده و مقوله

غربِ پيروز پس از سقوط بلوك شرق، با پرچـم  .  و بازتعريف كرده است

 هاي اجتماعيجنبش سبز؛ دمكراسي و شبكه

 

 ليال دانش: نويسنده

 ساسان دانش: ويراستار
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پيروزي دمكراسي و ترويج مدل غرب در چارسوي جهان در راسـتـاي     
هاي نئوليبرالي، دست اندر كار سر و سامـان دادن بـه ايـن          سياست

موج دمكراتيزاسيون برخاسته از تحـوالت دهـه هشـتـاد         .  پروسه شد
گرچه نياز به استقـرار  .  ميالدي و پس از آن، تماما متأثر از اين فضا بود

اين دمكراسي به ويژه در جهان سوم و كشورهاي توسعه نيافته اشـاره    
هـاي  به بي حقوقي گسترده سياسي و اجتماعي مـردم و سـيـسـتـم         

استبدادي در بسياري از اين كشورها داشته و دارد، اما در عيـن حـال     
-جنگ.  هاي معيني قابل دسترسي و تحقق بوده استتنها در چارچوب

-هاي آمريكا در عراق و افغانستان كه تا همين امروز بار سنگين ويراني
كند نيـز  گناه اين كشورها سنگيني ميها مردم بياش بر دوش ميليون

با اين حال، .  شودهايي دسته بندي ميدر مسير تحقق چنين دمكراسي
عليرغم اينكه با بحران گسترده مالي سال گذشته بسياري گفتند كـه    
دوران قدر قدرتي نئوليبراليسم هم سرآمد، هنوز همين رويكرد اسـت    

. دهـد كه آرمان طبقات حاكم در كشورهايي نظير ايران را شكـل مـي    
هاي اخير بر بستر جنبش اصالحات و امروز ادامـه آن در        وقايع سال

. جنبش سبز نيز يكي ديگر از همين موارد دمكراتيزاسيون بوده اسـت   
الزم به توضيح است كه در اينجا منظور نوعي از دمكراسي  است كه بر 

ي تغييرات در آرايـش درونـي         هاي نئوليبرالي، نمايندهبستر سياست
. طبقه حاكم، به منظور هموار كردن رويكرد بازار آزاد در جامعه اسـت   

هم اصالح طلبان حكومتي و هم جنبش سبز هر دو در پي ايـن نـوع       
دمكراسي هستند و اين البته با خواست و آرزوي بسياري از شـركـت       

هاي پسا انتخابات كه خواهان رهايي از نكبت همه كنندگان در اعتراض
-ي اين حكومت، تحقق دمكراسي به معناي وسيع كلمه درعرصهجانبه

ي دولت با جامعـه هسـتـنـد بـه          ي حقوق فردي و اجتماعي و رابطه
اين نوشتار، قصد دارد به چند وچـون  .  سختي در انطباق قرار مي گيرد

اي و   يعني فعاليت شبـكـه  »  دمكراسي« اي اين نوع يكي از عناصر پايه
 .   جايگاه سياسي آنها بپردازد

*** 

-ي توليد و انقالب انفورماتيك در دهـه   تغييرات عظيمي كه در عرصه
به .  هاي اخير در جهان به وقوع پيوست، سمبل شروع فاز جديدي شد

موازات گسترش گلوباليزاسيون كه نام ديگر همه اين تـحـوالت بـود،        
شد كه راه پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته گشودن هـرچـه   تصور مي

هاي كالن چند مليـتـي اسـت و        تمام تر بازارهايشان به روي سرمايه
شرط موفقيت آنها در اين كار نيز ترميم و بازسازي ساختار سـيـاسـي    

براي اصالحات ساخـتـاري   .  حكومت و ثبات دستگاه حاكم، در آنهاست
المللي درگير دركار توسعه كه همگي از جـملـه     از سوي نهادهاي بين

هايي صادر هاي چند مليتي رشد يافته بودند، نسخهي سرمايهزير سايه
ي سياسي، دمكراتيزاسيـون، گسـتـرش      بازسازي سياسي، توسعه.  شد

هايي بودند كه محتواي سياسـي  همه نام...  جامعه مدني، حقوق بشر و 
هاي غيـر  در سطح سازماني، سازمان.  كردنداين تحول را نمايندگي مي

، يك نقش محوري در گسترش اين فرهنگ سياسي ) ان جي او( دولتي 
ايفا كردند و در سطح تكنولوژيك با قريب يك دهه تأخير نسبـت بـه     
رواج نهادهاي غيردولتي، استفاده از اينترنت به عنوان فشرده و سمبـل  

بخش اعظم تحوالت تكنيكي جاري در مركز اين رويدادها قرار گرفـت   
)1.( 

هاي فراواني در مورد ايـنـتـرنـت و       در همين دوره، تحقيقات و بررسي
هاي اجتماعي و اقـتـصـادي و      ي سياست، فعاليتدمكراسي در عرصه

برخي مفاهيم كليدي جامعه مدرن .  هاي فعاليت مدني انجام شدشبكه
صنعتي مثل دمكراسي با انبوهي از تعاريف مواجه شد و در نتيجه خود 

آزادي بيان و افكار عمومي سازي بـا  .  تبديل به يك موضوع چالش شد
اينترنت معناي ديگري يافت و ژورناليسم هم به عنوان حرفه و هم بـه    

اي گسترش سابقهعنوان نوعي از فعاليت سياسي و اجتماعي به نحو بي
هاي اينترنتي، قدرت نشريات چاپي صد سال عمر انبوه نشريه. پيدا كرد

اينترنت امكان ابـراز وجـود سـيـاسـي و              .  كرده را به چالش گرفتند
اجتماعي را در ابعادي ممكن كرده بود كه دمكراتيك تريـن قـوانـيـن       

اگـر در    .  ي بورژوايي مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودنـد جامعه
جوامع مدرن صنعتي در مقابله با اين معضل، مساله بر سر بازتـعـريـف    
حقوق فردي شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل اين آزادي بـي      
پروا بود، در جوامعي كه اصوال آزادي بيان در آنها به رسميت شناختـه  
شده نبود، اين پديده سرآغاز حركتي مهم و جدي در چالـش قـدرت     

تجارب .  حاكمان مستبد و براي تحميل آزادي بيان در اين كشورها شد
تاريخي، ادبيات و محصوالت فرهنگي كشورهاي مختلف كه پيشتر در   
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هاي كمتري از جامعـه كـه قـدرت مـالـي و              ي اختيار بخشحيطه
ي گرفت، به اين ترتـيـب بـراي تـوده        اش را داشتند قرار مياجتماعي

و اين خود سـرآغـاز تسـهـيـل مـراودات           .  بيشتري قابل دسترس شد
فرهنگي و اجتماعي و سياسي در ابعادي شد كه پيـشـتـر بـراي هـر          

. شـد كدامش چندين و چند حزب و سازمان  و جبهه بايد ساخته مـي 
تكنولوژي جديد در قالب اينترنت، روابط اجتماعي و همچنين سياسـي  

ي فقر و عدم دسترسي به اين تكنـيـك و     گرچه مساله.  را متحول كرد
ي آن، خود مانعي جدي براي همه گير شدن اينترنـت  محصوالت تابعه

بينيم هيچگاه اين درجه بوده است با اين وصف همچنانكه در ايران مي
ي بـه    هاي مختلف و اغلب، خارج از حيطـه امكان ابراز وجود در عرصه

بديهي است .  ي قوانين جاري موجود نبوده استرسميت شناخته شده
كه تحوالت سياسي هر دوره بر مجاز بودن يا نبودن تـداوم چـنـيـن         

گذارد، اما مساله اين است كه آزادي بيـان بـه ايـن        حركتي تأثير مي
هايي تحميل شده و يا استفاده از آن ترتيب يا در عمل به چنين دولت

هاي استبداد و ديكتاتوري در اين كشورها را در هر روز به نوعي تناقض
وقايع پسا انتخابات در سـال      ).  2( ابعادي گسترده به چالش مي طلبد

ي اخبار آن يك نمونه روشن در اين زمـيـنـه    گذشته و انتشار گسترده
 . بود

 هاي اجتماعي نهادهاي مدني و  شبكه .1

هاي كالني را صـرف      المللي دست اندركار توسعه، بودجهنهادهاي بين
ي آنـهـا بـه        هاي غيردولتي كردند كـه وظـيـفـه      يابي سازمانسامان

هاي اجتماعي براي استقرار دمكراسي طورعمده، تأثيرگذاري بر جنبش
چنين رسالتي نيز اساسا ناشي از قيد و شرطي بـود كـه     .  بازار آزاد بود

المللي با هدف برخـورداري  سازمان تجارت جهاني و ديگر نهادهاي بين
ي سياست و در   از وام هاي اين نهادها، براي پاكسازي و كنترل عرصه

در .  ي نهادهاي مدني در مقابل اين كشورها گذاشته بودندجهت توسعه
هاي غير دولتي بنا بود خالء احزاب سـيـاسـي و        اين رويكرد، سازمان

نهادهاي مردمي را پر كنند و در عين حال فقط محدود به كار مـدنـي   
در حقيقت اين راهي بود براي اصالح ساختار سياسي حاكم در   .  باشند

بيني بـه عـوارض       هاي قابل پيشاين كشورها در عين كنترل اعتراض
كـم  »  مدنـيـت  « توانست به سرعت اين هاي نئوليبرالي كه ميسياست

-هاي غيردولتي مـي به عبارت ديگر سازمان.  دامنه را پشت سر بگذارد
بايست نقش بسترسازي فرهنگي در راستاي ترويج دمكراسي ليبـرالـي   

در ايـران  ).  3( هاي اجتماعي به عهده گيرندرا برمتن فعاليت در جنبش
نيز نهادهاي غيردولتي يا ان جي اوها كه در دوران اصالح طلبان شكل 

اي كـه    اما فعاليت شـبـكـه     .  اي هستندي شناخته شدهگرفتند، مقوله
بيشتر معطوف به عمل مستقيم و فعاليت كالنِ اجتماعي است با عروج 

(ترين موضوع آموزش سازماني تبديل شده اسـت   جنبش سبز به مهم
هاي اجتماعي قرار اسـت مـحـصـول كـار            در حقيقت اين شبكه).  4

نهادهاي غير دولتي را بر بستر يك اعتراض عمومي آرايش دهـنـد و       
هاي اجتماعي در راستاي جنـبـش   ي حركتهمچنين خود، سرچشمه

 .شوند) جنبش سبز(مادر 

هاي اخـيـر،     اي به عنوان يكي از پيامدهاي تحوالت دههفعاليت شبكه
ايـن  .  هاي اقتصادي فراملي به كار گرفته شـد   ي فعاليتابتدا در حيطه

هاي چـنـد   شكل فعاليت البته راهي براي تسهيل فعاليت كالن سرمايه
مدتي بعـد  .  مليتي و نه الزاما جايگزيني سازمان هرمي با غيرهرمي بود

هـا از    هاي ديگر، شبكهبراي به كار گرفتن اين شكل فعاليت در عرصه
شبكه صرفا از زاويه فنـي و    :  زواياي ديگري نيز مورد توجه واقع شدند

تكنيكي، شبكه به عنوان يك مدل فعاليت سياسي، و شبكه به عـنـوان   
هاي اجتماعي و به ويژه در تقابـل  ي فعاليتدر عرصه.  ساختار سازماني

هاي بااليي از خـود    با عوارض گلوباليزاسيون اين شكل فعاليت ظرفيت
هاي اجتماعي در سياتـل  ي فعاالن جنبشتظاهرات گسترده.  نشان داد

هـاي  و در اعتراض به سياست 1999عليه مركز تجارت جهاني در سال 
-هاي فعاليت بر مبناي سازمـان نئوليبرالي اين نهاد يكي از اولين نمونه

شود كه آنها در اين اعتراض گسـتـرده،   گفته مي).  5( اي بودهاي شبكه
مدلي را براي فعاليت درمخالفت با معضالت پروسه گلوبـالـيـزاسـيـون      

هاي اجتماعـي و    شكل دادند كه بعدها به عنوان الگو در بيشتر فعاليت
سياسي مورد استفاده قرار گرفت؛ براي مثال فعاليت در مورد مسـايـل   

هاي گسترده عليه كشورهاي جي هشت در ژنو، محيط زيست، اعتراض
، اعتراض عليه جـنـگ   ) ي آنهاي تابعهو نمونه( سوسيال فوروم جهاني 

ي در حـوزه   .  آمريكا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جـنـگ  
مسايل اجتماعي برخالف نهادهاي غير دولتي كه معطوف بودند به كار 

-ها و سازمانرونق شدن اتحاديهموازات بي بـه 

ي صنعتي هاي كارگري در كشورهاي پيشرفته
ي طبـقـاتـي و      اي آن را پايان مبارزهكه پاره

هـاي  ي طبقاتي ناميدند، شبـكـه  پايان جامعه
يـابـي   اجتماعي به عنوان يك شكل سازمـان 

 نوين مورد توجه بيشتر قرار گرفتند
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هاي مختلف و تمرين و آمـوزش فـعـالـيـت          فرهنگ سازي در عرصه
. گري و فعاليت مستقيم بودنـد ها نهادهاي كنشدمكراتيك، اين شبكه

هاي اجتماعي، در نقد به نوعي فعاليت سازماني شكل از آنجا كه شبكه
شد، توانسـت  جانبه تداعي ميگرفت كه با اقتدار، اتوريته و نظم يكمي

كـنـنـد،    به ويژه مورد توجه نسل جوان قرار بگيرد كه اغلب تصور مـي   
شـود،  هايي كه از طريق آنهـا انـجـام مـي        ها و مجموعه فعاليتشبكه

 .خودجوش و بدون رهبري است

هـاي كـارگـري در        هـا و سـازمـان       رونق شدن اتحاديهبه موازات بي
ي طبقاتـي  اي آن را پايان مبارزهي صنعتي كه پارهكشورهاي پيشرفته

هاي اجتماعي به عنـوان يـك     ي طبقاتي ناميدند، شبكهو پايان جامعه
همچنانكه گفته .  يابي نوين مورد توجه بيشتر قرار گرفتندشكل سازمان
ي ي مسايل اجتماعي اين شكل فعاليت، نخست در حـوزه شد در حوزه

-هاي دولتاعتراض عليه عوارض گلوباليزاسيون و معضالت ناشي از وام
امـا بـازتـاب ايـن تـحـوالت در               .  هاي جهان سوم به كار گرفته شد

در ايـن كشـورهـا      .  تر و مؤثرتر بودكشورهاي در حال توسعه  گسترده
ي مدرن بورژوايي حتي شكل نگرفته بودند، چرا عموما نهادهاي جامعه

ي تكوين و پيشرفت كاپيتاليسم در اين كشورها نيازي كه اصوال پروسه
براي مثال بسياري از اين كشورها توانستـه  .  به چنين نهادهايي نداشت

ي كشورهاي سرمايه داري بپيوندند، بدون اينكه احزاب بودند به جرگه
هاي اجتماعـي  ها و ديگر سازمانپارلماني، نهادهاي مدني مثل اتحاديه

-همين موضوع باعث شد كه سازمان.  اي جا افتاده باشنددر آنها پديده

هاي سيـاسـي و     هاي اجتماعي در غياب آزاديهاي غيردولتي و شبكه
فعاليت احزاب مجاز پارلماني، در چنين كشورهايي كاربرد اجتـمـاعـي    

 . بسيار بيشتري پيدا كنند

ي گذار از سوسـيـالـيـسـم      در كشورهاي بلوك شرق سابق نيز در دوره
مدل شوروي به دمكراسي غربي پس از پايان جنگ سرد، همين پروسه 

هاي اجتماعي، البته يعني پرو بال دادن به نهادهاي غير دولتي و شبكه
ي مدني با همان در اينجا جامعه.  هايي در دستور كاربوده استبا تفاوت

ي كلـيـدي   وظيفه.  مفهوم رايج خويش از بسيار پيشتر مستقر شده بود
اين نهادها دراينجا زمينه سازي جهت پذيرش دمكراسي مدل غـربـي،   

داري دولتي و چرخش به بـازار  دور زدن آخرين بقاياي فرهنگ سرمايه
بلوك پيروز غرب در پايان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تـا  .  آزاد بود

ي شرق را بـه    شكل گيري سنن سياسي جديد در بلوك از هم پاشيده
از اين روي، چنين نهادهايي در ايـن دسـتـه از          .  زير نفوذ خود كشد

كشورها اوال نقشي صريحا پروغرب داشتند و دوم، بـه يـمـن نـقـش          
ي تكنولوژي توانستند جنبش دمكراسي بازار را تقويت و بـه      گسترده

طبيعي است كه ميان آرزوهاي مردم معترض مبـنـي   .  سرانجام رسانند
ي مشابه كشورهاي پـيـشـرفـتـه     ( بر داشتن استاندارد باالتر در زندگي 

-با رويكردي سياسي كه در پي استقرار بازار آزاد و بـازپـس      )  صنعتي
داري دولتي مدل بلوك گيري استانداردهاي اوليه زندگي تحت سرمايه

اينجا منظور، همان چرخش سـيـاسـي    .  شرق بود، تفاوت بايد قايل شد
ساز فالكتـي  زمينه!  خوشبخت»  غرب« هاي است كه با ارجاع به ارزش

 .تر در اين كشورها شدبه مراتب عظيم

هـاي  هاي اجتماعي و تسهيالت تكنولوژيك در سـال   استفاده از شبكه 
در ادامه بـه دو      .  هاي زيادي بوده استاخير موضوع تحقيقات و بحث

در هر دو   .  پردازيمها در تحوالت سياسي ميمورد از كاركرد اين شبكه
اي هاي اجتماعي، نقش برجستـه هاي غير دولتي و شبكهمورد، سازمان

 . اندهاي عمومي داشتهدر دامن زدن به اعتراض

 انقالب بوليواري و سوسيال فوروم جهاني. 2

هاي اخير، به يقين وقايع آمريكاي ترين وقايع سياسي دههيكي از مهم
ي توسعه اقتصادي و سـيـاسـي در ايـن           در پروسه.  التين بوده است

المللي پول و بـانـك   كشورها، الگوي نئوليبرالي پيشنهادي صندوق بين
هاي سياسي و خانه خـرابـي اقـتـصـادي بـراي           جهاني به بهاي تنش

آمريكاي التين با وجه نسبتا .  ها انسان در اين كشورها تمام شدميليون
هايي بود كـه  ي اقتصاد روستايي و جنبش ارضي قوي، از حوزهبرجسته
هاي مدرنيزاسيون پس از جنگ دوم جهاني در آن ناكام مـانـده     برنامه

در سطح سياسي نيز از يك سو سيماي اين قاره بـا كـودتـاهـاي       .  بود
-شد و از سوي ديگر جنبشهاي استبدادي تداعي ميپياپي و حكومت

هاي چپي كه تلفيقي از چريكيسم شـهـري و       هاي اعتراضي با جريان
شد و   دهقاني با محتواي پوپوليسم ضد امپرياليستي داشت، نمايان مي

هـاي  ترين وقايع سياسـي دهـه    يكي از مهم
اخير، به يقين وقايع آمريكاي التيـن بـوده     

ي توسعه اقتصادي و سياسي در پروسه.  است
در اين كشورها، الگوي نئوليبرالي پيشنهادي 

المللي پول و بانك جهاني به بهاي صندوق بين
هاي سياسي و خانه خرابي اقـتـصـادي    تنش

ها انسان در اين كشورها تـمـام   براي ميليون
 . شد
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تاريخ دهه هشتاد ميالدي در بـخـش     .  بستر اصلي شكل گيري آن بود
هـاي  ي مردم با شركتهاي گستردهبزرگي از اين قاره تاريخ كشمكش

هاي بومي سرسپرده به بانك جهاني و صـنـدوق       چند مليتي و دولت
هاي آخر قرن بيـسـتـم،    ي اجتماعي دههدر عرصه.  المللي پول بودبين
گرچه اين .  هاستي عرصهي عروج نهادهاي مدني، تقريبا در همهدوره

خط در بسياري از كشورهاي در حال توسعه پيش برده شده است امـا  
ي مسـالـه زن،       آمريكاي التين بزرگترين عرصه پيشبرد آن در حيطه

هـاي  كودكان خياباني، محيط زيست، آزادي بيان و انـتـشـار نشـريـه       
هاي فرهنگي وغـيـره   اي كارگري، فعاليتهاي اتحاديهمتفاوت، فعاليت

 ). 6(بود

-المللي و روند رو به رشد قـرض   نهادهاي بين يتعرض عنان گسيخته
. اي مواجه شـد   هاي گستردههاي دولتي در آمريكاي التين، با اعتراض

، 1999گرا در سـال    ها، در ونزوئال يك حكومت چپدرپي اين اعتراض
سركار آمد كه حمايت چپ آمريكاي التين را عموما از آن خود كـرد؛    

صـاحـب يـك       2002بزرگترين كشور اين منطقه يعني برزيل از سال 
كرشنـر   2003حكومت سوسيال دمكراتيك شد؛ و در آرژانتين از سال 

ها بود نمايندگي چرخش به چپ در كه متعلق به جناح چپ پرونيست
تغيير سيماي سياسي آمريكاي التيـن در    .  آرژانتين را از آن خود كرد

انتهاي قرن بيستم، كه عمدتا بر بستر سـنـت بـولـيـواري يـعـنـي               
ناسيوناليسم پوپوليستي اين منطقه ممكن شده بود، زمينه سازشـكـل   

سوسيال فوروم جـهـانـي بـا وجـه          .  گيري سوسيال فوروم جهاني شد
بـه طـورمشـخـص در         ( اي گسترده   هايي چون حركت تودهمشخصه

لوال ( ، رهبر كارگري ) برزيل( ، حزب كارگري در قدرت ) مكزيك و برزيل
، ضـد امـپـريـالـيـسـم          ) آرژانتين( ، جنبش كارگري راديكال ) برزيل  -
موجي از شادماني، به ويژه در كشـورهـاي جـهـان سـوم              )  ونزوئال( 

-توانست با تكيه به سنت انقالبيراهي پيدا شده بود كه مي.  برانگيخت
گري رايج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگير و بـبـنـد و        

). 7( كشتار، استقالل ملي را در عروج دمكراسي مشاركتي جشن بگيرد
هـاي  ي جديد، مركز تجمع فعاالن جـنـبـش   پورتوآلگره در اوايل هزاره

هاي اعتـراضـي از     هاي غير دولتي و بسياري حركتاجتماعي، سازمان
رفـت كـه     تصور مـي .  سرتاسر جهان و با محتواهاي بسيار متفاوت شد

تواند راه نويني را پيش پاي جهان سوم در مقابله بـا    فوروم جهاني مي
-كفايتي دولتهاي چند مليتي و بيي سرمايهتهاجمات عنان گسيخته

 . هاي بومي بگذارد

 

ي تأثيرش بر شـكـل دادن بـه        بررسي سوسيال فوروم جهاني از زاويه
هاي آلترناتيو در مناطق ديگر و به عنوان راهي در مقابل تهاجم حركت

توانـد  نئوليبرالي سرمايه عصر گلوباليزاسيون بحث ضروري و جالبي مي
اما  نكته مورد نظر در بحث حاضر اين است كه چنين حركتي و .  باشد

هـاي سـاالنـه      گسترش آن تا آسيا و آفريقا و اروپا، برگزاري نشـسـت    
اي عليرغم كـمـك هـاي      فعالين اين حركت در فوروم جهاني و منطقه

هاي اجتماعي و امكانات فنـي و    مالي در دسترس، جز با اتكا به شبكه
اين ديگر نـه يـك     .  تكنيكي موجود و اينترنت در مركز آن ميسر نبود

ي اصلي دمـكـراسـي    ي نظري، بلكه يك واقعيت است كه هستهفرضيه
ي اصلي در گسترش فوروم جهاني وجـود هـمـيـن         مشاركتي و حلقه

هاي اجتماعي و ارتـبـاط آنـهـا در             هاي محلي فعالين جنبششبكه

 عكس از سالگادو -اعتراضات كشاورزان بي زمين برزيل

ي ديگري از تالش بورژوازي براي تنظيم مناسبـات درون    خواهي جنبش سبز نيز نمونهدمكراسي
به اين معنا، انتظار به رسميت شناخته شدن حقوق دمكراتيك مردم و تـأمـيـن    .  طبقه حاكم است

جنبش سبز چـيـزي     .  هاي سياسي گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاري بيهوده استآزادي
خواهد و رشد بازار آزاد با آزادي و حق و حقوق مردم سـازگـاري     بيش از دمكراسي بازار آزاد نمي

 . ندارد
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هاي مجـازي  هاي واقعي و شبكهمقياسي فراملي يعني تلفيقي از شبكه
بوليواريسم آمريكاي التين با اتكا به اين امكانات تـوانسـت     .  بوده است

گـرچـه بـرآمـد       .  خود را در قالب يك مدل جديد سياسي تعميم دهد
ي عروج دمكراسي و اقتـصـاد   سوسيال فوروم جهاني و همچنين پروسه

اي از سنت سوسيال دمكراتيك در اين قـاره    مشاركتي به عنوان شاخه
ي مـورد نـظـر ايـن         هاي بيشتري دارد، اما در محدودهنياز به بررسي

اي كه متكي هاي تودهجود جنبش و اعتراضتوان گفت كه ونوشته مي
به يك سنت سياسي مشخص بودند در كنار امكانات و تسهيالتي كه از 

هاي اجتماعي و امكانات فني و تكنيكي فراهم شده بـود،    طريق شبكه
گـذاري كـرد     يك حركت سياسي نويني را در اين منطقه از جهان پايه

هـاي  كه تا همينجا به عنوان يك راه قابل حصول، سـرمشـق جـريـان      
 .مشابه در ديگر كشورهاي در حال توسعه  قرار گرفته است

 هاي رنگيانقالب. 3

ها كه از سازيهاي توسعه بر مبناي صادرات و خصوصيگسترش برنامه
ي هشتاد ميالدي در مقابل بخش بزرگي از جهان سوم قـرار  اوايل دهه

در اينجا .  اي يافتگرفت، در كشورهاي بلوك شرق سابق ترجمان ويژه
آوري به بازار آزاد در گرو نوعي ديگر از تغييرات سياسي بـود كـه     روي
داري دولتي را   سرمايه هاي درهم شكستن سيستمبايست پس لرزهمي

ي اين پروسه به نحوي قابل فهم مورد عـالقـه  .  پشت سر گذاشته باشد
خواستند  نفوذ خود را بـر  كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا بود كه مي

سير تحوالت سياسي در اين منطقه به هر قيمتي حفظ كنند و يكي از 
هاي رنگي به انقالب.  هاي رنگي بودهاي رسيدن به اين هدف انقالبراه

توان گفت حاصل انتخابات اي بسيار جديد است كه مياين معنا پديده
 . هاي درون حكومتي استبي فرجام و جدال

ها، انقالب مخملي چكسلواكي در سال ي اين نوع انقالبنخستين نمونه
هاي ديگري نيز كه پس از فروپـاشـي   بود و پس از آن جمهوري 1989

شوروي شكل گرفته بودند در گذار به يك سيستم كارآ و بـا ثـبـات          
هاي رنگي يا مخملي شدند؛ انقالب گـل سـرخ در         دستخوش انقالب

اين .  گرجستان، انقالب الله در قرقيزستان وانقالب نارنجي در اوكرائين
ها  با هدف ايجاد ثبات سياسي و تغييراتي جزيي در سـاخـتـار      انقالب

-حاكم و يا حتا صرفا تعويض شخصيت حاكم را در دستور خود داشته
-ي نهادهاي بـيـن  اند، هر چند كه بر بستر گذار به شرايط ديكته شده

هاي گسترده و عوارض ناشي المللي و پذيرش بازار آزاد و شوك درماني
هاي رنگـي سـامـان      انقالبي ي كليدوظيفه.  از آن انجام گرفته باشند

گذار و هـمـچـنـيـن       يدادن فضاي سياسي متالطم ناشي از يك دوره
پرهيز از وقوع خشونت غير قابل كنترل با كمترين تغييرات بوده است؛ 

هـاي سـيـاسـي       ترين تعريفي است كه از اين نوع تنـش اين البته رايج
هاي ديگري نيـز  در عمل اما، پيروي از اين تاكتيك شكل.  موجود است
براي نمونه بخشي از اپوزيسيون پارلماني در انـتـخـابـات         .  يافته است

ي كوتاهي پس از انتخابات سال گذشـتـه در     كردستان عراق به فاصله
با توجه به مـجـمـوعـه     .  ايران، رنگ آبي را رنگ جريان خود قرار دادند

 يفضاي سياسي كردستان عراق، در اين مورد انتخاب رنگ نه نشـانـه    
 ي، بلكه تنـهـا لـوگـو      ) حتا اگر تمايلش موجود بود( هيچ انقالب رنگي 

در حاليكه انتخاب رنگ سبز .  انتخاباتي يك جريان نه چندان جدي بود
از جانب كانديداهاي بازنده انتخابات سال گذشته در ايران تنهـا يـك     
لوگوي انتخاباتي نبود و نيست، بلكه سمبل يك جدال جدي در ميـان  

قدرت بيشتر است و به طور كلي بر يك بحران  سران حاكم براي كسب
 . عميق سياسي، اقتصادي و اجتماعي متكي است

اوكرائين كشوري تـازه    .  هاي انقالب رنگي استاوكرائين، يكي از نمونه
هاي با ثبات سياسي، در چارچوب مرسـوم و    شكل گرفته و فاقد سنت

اوكرائين محصول فروپاشي شـوروي و    ).   8( متداول ملي خويش است 
رواج دمكراسي نظم نويني است با اقتصادي درهم شكسـتـه، عـوارض      

هـاي  ريزيهاي گذار به بازار آزاد و پايان برنامهبسياري از شوك درماني
اي از مافياي قدرتمند كه با چنگ انداختـن بـر     مركزي قديم، و شبكه

هاي سابق منابع درآمد طبيعي، وراي مرزهاي ملي بسياري از جمهوري
يك تحقيق منتشر شده در   .  خود گرفته است يشوروي را زير سيطره

گيري انقالب نارنجـي  ي شكلدانشكده حقوق هاروارد به بررسي پروسه
اوكرائين و نقش نهادهاي مدني و شبكه هاي اجتماعي پيش از انقالب 

-گزارش به تفصيل به چگونگي سامان يافتن شبكه).  9( پرداخته است 
هايي كه در طـول  هاي الكترونيكي و سايتهاي اجتماعي، ايجاد نشريه

روزهاي انقالب و اعتراض به حكومت ويكتور يانوكوويچ، نقش آرشـيـو   
اين حركت را يافته بودند، به كار گرفتن طنز و جوك براي بي اعتـبـار   

شد و همـچـنـيـن نـقـش         كردن رئيس جمهوري كه بايد خلع يد مي
-هاي خياباني مـي   ارتباطات موبايلي و اس ام اس در روزهاي اعتراض

گزارش با بررسي و قياس مورد اوكرائين با انتخابات آمريكا بـر    .  پردازد
سـو و امـكـانـات          ها و نهادهاي مدني و غيردولتي از يكنقش شبكه

ي جهاني اينترنت از سوي ديگر، در غيـاب  تكنولوژيك متصل به شبكه
جالب است بدانيم كـه  .  كنديك دمكراسي پارلماني جاافتاده تأكيد مي

تحقيقات مشابهي در مورد ديگر كشورها از جمله ايران كـه كـانـديـد       
هستند، توسط همين مؤسسه انجام »  دمكراتيزاسيون« عبور از تنگناي 

گرفته كه همگي بر اهميت و لزوم استفاده از امكانات تـكـنـولـوژيـك،      
هـاي  سازماندهي اينترنتي، موبايل، اس ام اس، تويتر، يوتيوب و شبكـه 

يابي سازمانبه عنوان ملزومات ....  اجتماعي مجازي مثل فيس بوك و 
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اكنون ديگر جزيي از ابزارهاي فعال دنـيـاي   پردازند كه اي ميشبكه
 ).10(اندسياست شده

هاي رنگي در كشورهاي تازه تأسيسِ باقيمانـده  ي انقالبوجه مشخصه
ي نارنجي در كشور اوكرائين، اين است از شوروي سابق و به ويژه نمونه

ي انتخاباتي و با هدف سيـاسـي بسـيـار       كه اساسا در ارتباط با پروسه
ي همچنين نكتـه .  انجام گرفته است)  تعويض رئيس جمهور( محدودي 

بسيار مهم در اينجا، اين است كه گرچه بسياري از اين كشورهـا تـازه     
هاي سياسي با ثبات هسـتـنـد، امـا         تأسيس و به اين معنا فاقد سنت

هاي رنگي آنها نشان داد كه بر متن يك تـمـايـل آشـكـار بـه           انقالب
دمكراسي نوع غربي و چرخش به سمت بازار آزاد انـجـام گـرفـتـه و          

هـاي  ديگر بر كسي پنهان نيست كـه انـقـالب     .  گيري شده استجهت
رنگي دستاورد پيروزي دمكراسي بازار آزاد بر سوسـيـالـيـسـم مـدل         

 . شوروي است

*** 

اي كه به آن اشاره شد، به روشني قابل مشاهده اسـت    در هر دو دسته
-ابزار پيشبرد سياسـت )  مجازي و غيرمجازي( هاي اجتماعي شبكهكه 

هـا و    ي جاري شدن اين سـيـاسـت     اينكه پروسه.  هاي معيني هستند
رويكردها به درون اين شبكه ها از مجاري شناخته شده و مرسـوم در    

ي رهبري يا گذرد، هرگز به معناي فقدان مقولههاي هرمي نميسازمان
هاي اجتماعي داوطلبانه شبكه.  ها نيستسيستم مديريتي در اين شبكه

. گيرندهاي مختلف فعاليت اجتماعي شكل ميو بر مبناي كار در عرصه
-اما اينكه اين فعاليت در خدمت استقرار كدام اهداف سياسي قرار مي

اي كـه ايـن       هاي سياسـي گيرد، بستگي دارد به حضور سنت يا سنت
هاي اجتماعي شبكه.  كندشكل كنشگري را به فعاالن خود پيشنهاد مي

هاي سياسي به سوي بازار آزاد   هاي رنگي و يا چرخشدر اغلب انقالب
هاي سابق بلوك شرق، درگير استقرار دمكراسي پروغـرب  در جمهوري

ها در خدمت پيشبرد استـقـرار   در آمريكاي التين نيز اين شبكه.  بودند
يك سوسيال دمكراسي جديد در اين منطقه ايفاي نقش كردند و هـر    

اي هستند هاي سياسي شناخته شده و با سابقهها، شيوهدوي اين سنت
هـاي  شـبـكـه   .  انـد كه مدام در سيماي اشخاص حقيقي تبلور يـافـتـه     

هـاي  در شبكـه .  اجتماعي بي رهبر و يا بدون سيستم مديريتي نيستند
مجازي به تجربه ديده شده است كه فعال يك شبكه كه مورد تـأيـيـد    

ها سهم چـنـدانـي    تواند در فعاليتي شبكه نباشد، نميعناصرگرداننده
ي اي از اين فعاالن از صـحـنـه   ايفا كند و به اين ترتيب پي در پي عده

اينك در درون ايـن    اين اتفاقي است كه هم.  شوندفعاليت كنار زده مي
هـاي  » خـودي « مـانـنـد و        افتد و گاه رهبران شبكه مـي ها ميشبكه

و اين دقيقا همان ايرادي است كه گـردانـنـدگـان ايـن        !  شانپيرامون
. اندهاي هرمي داشتهها غالبا به كار در احزاب سياسي و سازمانفعاليت

تصور اينكه شبكه بي رهبر است و اصوال تقويت كردن چنين برداشتي 
هاي اجتماعي تنها بر متن ناتواني و عدم كارآيي اشكال از جايگاه شبكه
. ي سياسي، به ويژه احزاب سياسي ممكن شده اسـت   كالسيك مبارزه

به همين دليل است كه تم فعاليت سياسي حزبي و فعاليت متـشـكـل    
ايـن  .  هاي اجتمـاعـي اسـت     هاي مورد بحث مروجان شبكهيكي از تم

موضع البته بسيار جاي بحث دارد چرا كه به طور اصولي فعاليت بـراي  
اي ناظر بر تعريـف  استقرار دمكراسي بايد در كانون خود چند اصل پايه

آزادي احزاب سيـاسـي و     .  ي مدرن را داشته باشددمكراسي در جامعه
بـه هـر     .  اي حقوق دمكراتيك مردم هستندآزادي تشكل از اصول پايه

ي نظري و عملي مروجان و هواخواهان دمكراسي بـازار  روي، در حيطه
هاي اجتماعي در خدمت استقـرار  شبكه.  آزاد، اين تناقضي آشكار است

تـري دارنـد و       دمكراسي مشاركتي از اين لحاظ رويكرد بسيار شفـاف 
ي يابي، اما عناصر اوليـه عليرغم حفظ فاصله با اشكال كالسيك سازمان

در خـود    )  يعني آزادي احزاب  و تشكل( استقرار دمكراسي بورژوايي را 
همچنانكه گفته شد، بحث بر سر دو نوع سيستم سياسي اسـت    .  دارند

ي فكري و سياسي خـود، درگـيـر      كه هر كدام نسبت به توانايي شيوه
آنچه كه ما در ايران شـاهـد آن     .  شوندمسايل و معضالت اجتماعي مي

ي معطوف به استقرار هستيم در وجه غالب خود به طور قطع در دسته
ي اقـتـصـادي      هاي توسعـه دمكراسي بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه

طلبـي مـذهـبـي در         در عين حال جريان اصالح.  گنجدنئوليبرالي مي
پانزده سال گذشته با اينكه به بسياري از اهداف درازمدت خود نـايـل     

به معناي حفظ بنـيـادهـاي نـظـام        ( طلبي نشد، اما توانست راه اصالح
فراز و نشـيـب ايـن        .  را به طور كلي در مقابل جامعه باز كند)  موجود

جريان در راستاي تغيير ساختارهاي سياسـي و هـمـوار كـردن راه             
پيوستن كامل به بازار آزاد به طور متناوب با رشد چرخش به چپ در   

طلـبـي   همين چرخش به چپ در اصالح.  طلبي همراه بوده استاصالح

-هواداران جنبش سبز در خارج كشور هـمـان  
هايي بودند كه پيشتر تالش داشتند با تقويـت  

طلبان دو خردادي بر سير وقايع در ايران اصالح
-تأثير بگذارند و براي اين كار، پيرامون توافـق 

هـاي  هاي اعالم شده و اعالم نشده، پالتـفـرم  
 . جمهوري خواهي و رفراندوم گرد آمده بودند
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هايي از تمايل به دمكراسي مشاركتي و يا نـوعـي سـوسـيـال          به رگه
اين ادعا البتـه بـحـث و اسـتـدالل            . دمكراسي امكان بروز داده است

در .  گـنـجـد   بيشتري نياز دارد كه  در چارچوب هدف اين نوشتار نمـي 
كنيم و به چند  پارامتـر  نتيجه اين بحث را به فرصتي ديگر موكول مي

 .  پردازيمسياسي در توضيح وضعيت كنوني مي

ي جنبش اصالحات در انـتـخـابـات         كارترين رگهشكست محافظه.  1
طلبـي اسـالمـي      ي سرانجام جريان اصالحپارلماني سال گذشته، نقطه

اين جريان طي پانزده سال حضور سياسي و اشـغـال دو دوره           .  بود
رياست دولت با اينكه موفق شد تغييراتي را در فضاي سياسـي ايـران     

هاي هويتي برنامه و رويكرد خود را ايجاد كند، اما هرگز نتوانست بخش
ي شكست اين جريان در انتخابات با بروز خشم فروخفتـه .  متحقق كند

ترين شكـاف   ها انسان خسته و درمانده از شرايط حاضر، مهلكميليون
-اصـالح .  در پيكر جمهوري اسالمي را در مقابل ديد همگان گـذاشـت  

ي مردم وحشتزده شدند و بـه  طلبان شكست خورده، از حضور گسترده
سرعت با نشان دادن خط و مرزهاي تحمل خود، مردمي را كه هر روز   

ها بوده و برخي از آنها سر از زندان و كهريزك درآورده بودند در خيابان
پاپـس كشـيـدن      .  به سكوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فراخواندند

ي چند مـاه پـس از         هاي عمومي در فاصلهي اعتراضمردم از صحنه
وقتي بايد جنگ آخر را كرد ديگر .  انتخابات تنها به دليل سركوب نبود

براي مردمي كه .  اما اين جنگ، جنگ آخر نبود.  رودكسي به خانه نمي
ي خود مـنـاسـب      اين فرصت را براي بيان خشم و نارضايتي سي ساله

همانطور كه پانزده سال پيش با رأي دادن به خـاتـمـي        -ديده بودند 
به سرعت معلوم شـد      –خواستند از نكبت نظام حاكم بر خود بكاهند 

كه براي چنين تغييرات ناچيزي كه رهبـران شـكـسـت خـورده در            
رهبران سبـز  .  انتخابات، طلب مي كنند بهايي چنان گزاف جايز نيست

-هاي مشابه در ديگر نقاط جهان به ويژه انقالبكه با اقتباس از حركت
توانند با حضور ميليوني مـردم در      كردند كه ميهاي رنگي، تصور مي
المللي اخبارِ اين وقايع و معجزات اس ام اس و     خيابان و انعكاس بين

يوتيوب و تويتر، سران حكومت را پس برانند با پس نشستن تـا حـد       
در ( »  جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بـيـشـتـر      « 

هاي مورد قـبـول     ، در حقيقت چارچوب) مقابل شعار جمهوري ايراني 
هاي بزرگي از مردم  مـعـتـرض نشـان       خود را تعريف كرده و به بخش

سبز در داخـل      .  دادند كه انتظارات بزرگ از جنبش سبز بيهوده است
طلبان دو خردادي، كشور، در واقع محصول درهم ريختن صفوف اصالح

عروج محافظه كارترين بخش آن و سرانجام شكست اين جريان بود كه 
ي ايـن    هاي شناخته شدهي چهرههاي آنچناني براي محاكمهبا دادگاه

حذف فيزيكي و ايدئولوژيك مخالفان بـرانـداز در       .  حركت تكميل شد

طلبان امروزي نيز در آن شـريـك     كه بسياري از اصالح( ي شصت دهه
ي نظام حاكم در برخـورد بـه مـخـالـفـان           به عنوان يك شيوه) بودند

ها و هم مسلكان ايدئولوژيك نظـام را    سياسيِ خود، امروز دامن خودي
ترين بحران مشروعيت خود فـرو  گرفت و جمهوري اسالمي را در عميق

هاي پسا انـتـخـابـات بـه        ميليوني كه با اعتراض با اين حال توده.  برد
هاي ترسيم شده توسط جنبش سبز خيابان آمد، نتوانست از محدوديت

ها تنها عريان شـدن عـمـق      عبور كند و در نتيجه حاصل اين اعتراض
 .بحران حكومت اسالمي بود

هايي بودند كه پيـشـتـر    هواداران جنبش سبز در خارج كشور همان.  2
طلبان دو خردادي بر سير وقايع در ايران تالش داشتند با تقويت اصالح

هاي اعالم شـده و اعـالم       تأثير بگذارند و براي اين كار، پيرامون توافق
ايـن  .  هاي جمهوري خواهي و رفراندوم گرد آمده بـودنـد  نشده، پالتفرم

نيروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگي الزم براي 
ابراز وجود يك آلترناتيو سياسي برخوردار كنـنـد و در تـمـام دوره             

ي آنـهـا در خـارج          طلبي به عنوان نيروي پشت جبههانكشاف اصالح
شكـسـت كـامـل       .  اين بار اما وضع تغيير كرده بود.  كشور عمل كردند

طلبان و كرنش سبزِ داخل در مقابل سران حكومت و همچنـيـن   اصالح
هاي سرشناس اين جريـان بـه طـور        هايي از چهرهتبعيد شدن بخش

افـزون بـر ايـن        .  مستقيم بر رشد سبز در خارج كشور تأثير گذاشـت 
المللي بر جمهوري اسالمي بـه دلـيـل كشـتـار          تشديد فشارهاي بين

هاي پسا انتخابات و همچنين دوبـاره    ي معترضان در اعتراضوحشيانه
هـاي  ي حمـايـت  هاي اقتصادي، زمينهي اتمي و تحريمبازشدن پرونده

المللي از فعاليت تحت نام جنبش سبز در خارج كشـور    ي بينهگسترد
ي رفرانـدوم  سبز در خارج كشور توانست بر خالف دوره.   را فراهم كرد
تر ظـاهـر     اش، پر نيروتر و كارآتر، و نه الزاما منسجمخواهيو جمهوري

طلبان در داخل بود كـه چـنـد وچـون         اگر پيشتر نيروي اصالح.  شود
كـرد،  خواهان و طرفداران رفراندوم را تعيين مـي   هاي جمهوريفعاليت

اين بار نيروي سبز در خارج كشور بر تداوم موج سبز در داخل و پيش 
همگرايي، آشكار رهبران سبز داخل به تمايل .   راندن آن مؤثر افتاد

در )  11( »  حضور دين رحمـانـي  « عليرغم قسم و آيه به ضرورت حفظ 
ترسيم هويت خويش كه يعني همان حكومت اسالمي، جلـب تـوجـه      
عناصر اين خط در خارج كشور است كه طيفي از سكوالر و مـذهـبـي،    

 .گيردطلب و چپ سابق را دربرميگرا و سلطنتملي

هاي پسا انتخاباتي در در حقيقت دو حركت موازي در درون اعتراض.  3
جريان بود و درك همين پديده بود كه سران جنبـش سـبـز را بـه           

شان از اعتراض مردم، وحشت انداخت و به سرعت نشان دادند كه ترس
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سبـز مشـغـول      .  شان استبيش از كشتار و ددمنشي همقطاران سابق
هاي نظام شد در حـالـيـكـه در       قسم خوردن به تالش براي حفظ پايه

هاي مقدس جمهوري اسالمي زير پا لگد مال شـده و    ها سمبلخيابان
زيـر سـؤال     .  هاي ايدئولوژيك حكومت به چالش كشيده شده بـود پايه

بردن قدرت رهبر و مراجع ديني، بخشي از هـويـت هـمـان اسـالم            
كنند، اما نـه بـه       طلبان در نهايت طلبش ميمنعطفي است كه اصالح

شان ظرفيت فراتر رفـتـن از     قيمت حضور ميليوني مردمي كه اعتراض
، » ساختار شكنانه« عروج برخورد .  اسالم منعطف و ميانه رو را نيز دارد

نشانه گرفتن واليت فقيه و پاره كردن عكس زعما، تنها آغـاز شـخـم      
ي سياست نبود، بلكه تهديد خوردن زمين قدر قدرتي مذهب در عرصه

اي بود كه به صحنه آمدنش بـا وخـامـت        حضورنيروي زير ورو كننده
وضعيت اقتصادي كه در همين يكسال ظاهر شده، سبز و سـيـاهـي        

دقيقا نياز به مهار زدن و كنترل داشتن بر همين ظرفيـت  .  شناسدنمي
هـاي  است كه سران جنبش سبز را به تأكيد دوباره بر فعاليت شـبـكـه   

چنين تأكيدي در   .  كشانداجتماعي در بيانيه و منشور جنبش سبز مي
اي استراتژيك نيست، بـلـكـه    سند هويتي اين جريان تنها يك كار پايه

ناشي از شناخت پتانسيل اعتراضي است كه پس از سـركـوب سـال          
 . گذشته و با تعميق بحران اقتصادي همچنان خطري جدي است

ي ديگري از تالش بورژوازي خواهي جنبش سبز نيز نمونهدمكراسي.  4
به اين معنا، انتظار بـه    .  براي تنظيم مناسبات درون طبقه حاكم است

هـاي  رسميت شناخته شدن حقوق دمكراتيك مردم و تـأمـيـن آزادي     
. سياسي گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاري بـيـهـوده اسـت        

خواهد و رشد بازار جنبش سبز چيزي بيش از دمكراسي بازار آزاد نمي
ابزارهاي پيـشـبـرد    .  آزاد با آزادي و حق و حقوق مردم سازگاري ندارد

هاي انتخابات و يـا احـزاب       اين نوع دمكراسيِ محدود جداي از مقوله
هـاي  هاي غيردولتي و شبـكـه  ي سازمانپارلمانيِ بسيار خودي، توسعه

اين راهي است كه از شرق آسيا تا آمريكاي التـيـن و     .  اجتماعي است
و آنـچـه   .  اندي اخير پيمودههاي اقمار شوروي در دو سه دههجمهوري

كه كاربرد اين تحرك را در عمل به مقياسي گسـتـرده ارتـقـا داده،           
امكانات تكنولوژيك ناشي از انقالب انفورماتيك همين دوره بوده و بـي  

 . اندسبب نيست كه اين پروسه را دمكراسي ديجيتالي نيز ناميده

هاي اجتماعي و نهادهاي غـيـردولـتـي و       ي اينها، اتكا به شبكهبا همه
بيشترين دسترسي به تسهيالت تكنولوژيك در يك سنت سـيـاسـي،      

تواند به نتيجه برسد كه متكي به يك ساختار معـطـوف بـه      زماني مي
در درون صفوف بورژوازي ايران حتـا يـك     .  كسب قدرت سياسي باشد

هاي كـوچـك و     اي از سازمانمجموعه.  حزب قابل اعتنا موجود نيست

هـاي پـس از       توانند در شرايطي نظير اعـتـراض  محافل رنگارنگ نمي
سنت اسالمي در ايران جز .  انتخابات سال گذشته موفقيتي كسب كنند

ي محدود و در چارچوب حزب جمهوري اسالمي و بـا يـك       يك دوره
ايـن  .  خاستگاه پوپوليستي عقب مانده، هيچگاه متحزب نـبـوده اسـت     

و از سكه افتادن »  گذردراه قدس از كربال مي« حزب با از رونق افتادن 
-در جناح سلطـنـت  .  فتح جهان اسالم، موضوعيت خود را از دست داد

طلبان و مدافعان آشكار دمكراسي مدل آمريكايي و همچنيـن اصـالح     
ي رياست جمهوري را در دست داشتند، وضع بهتر طلباني كه دو دوره

پس در صورتي كه قدرت مردم نتواند حرف آخر را بزند، .  از اين نيست
براي صيقل يافتن آلترناتيوي كه بن بست حاضر را بشكند، تنها راهـي  

. هاي جاري در درون طـبـقـه حـاكـم اسـت          ماند تداوم جدالكه مي
بستي الزاما ناظر بر تأمين حقوق دمكراتيك مـردم    شكستن چنين بن

نخواهد بود، بلكه اساسا در راستاي سامان دادن به جدال درون هيـأت  
هاي پيرو آنها و همچنين شكل دادن به يك آلترناتـيـو   حاكمه و شاخه

سران جنبش سبز، پتانسيل و تمايل .  اي استمقبول و قدرتمند منطقه
شناسند و از ايـن    به شكل گرفتن يك آلترناتيو اسالمي ميانه رو را مي

روي، مدام در پي كشف گرايش به رنگ سبز در ديـگـر كشـورهـاي         
شكل دادن به چنين آلترناتيوي اگر بنا بـاشـد   ).  12( خاورميانه هستند

اي نيز سامان يابـد،  اي داشته باشد بايد در مقياس منطقهنقشي منطقه
حتا جنـاح  ( هاي مختلف بورژوازي ايران به همين دليل است كه شاخه

. به دقت تمام تالش دارند عناصر فعال اين حركت باشند)  احمدي نژاد
توانند در ترويج دمـكـراسـي      هاي اجتماعي در اين راستا نيز ميشبكه

سـاخـتـار    « هاي   مورد نظر اين جريان و همچنين مهار كردن اعتراض
 ).13(اي نقش داشته باشنددر مقياس منطقه» شكنانه

*** 

ي پسا انتخابات، منجر به يك انقالب رنگي نشـد؛  هاي گستردهاعتراض
ي تشـديـد     منجر به تعميق اصالحات سياسي نيـز نشـد؛ امـا دوره         

فشارهاي اقتصادي و خانه خرابي ناشي از عوارض آن را به سرعـت در    
ها در چارچوب اهـداف سـبـز      اين اعتراض.  ي جامعه گشودمقابل همه

ي ميان سبز و ي تعريف شدهگنجيد، اما توان فراتر رفتن از صحنهنمي
رسد كه اين روند بـا تشـديـد      به نظر مي.  دولت اسالمي را نيز نداشت

فشارهاي اقتصادي و سياسي جاري، بايد راه انكشاف خود را به سرعت 
ي پسا انتخابات گـذشـت، اگـر      امروز با نگاهي به آنچه در دوره.  بازيابد
ي تاريك و مبهمي براي فراتر رفتن از جنبش سبز موجود باشـد،  نكته

هاي اعـتـراضـي در      جنبش.  هاي اعتراضي استنقش و حضور جنبش
توانند چنين نقشي را ايفا كنند كه از مستحيل شدن و بـي  صورتي مي
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ي هايي كه امروز ديگر در يك مقياس گسـتـرده    هويت شدن در شبكه
مزاحمت دمكراسي قسم خـورده بـه     اي، راه را براي استقرار بيمنطقه

و اين تنها به نيـروي اعـتـراض      .  كنند، پرهيز كنندبازار آزاد هموار مي
متشكل و آگاه عليه بنيادهاي نظام سرمايه و وراي تقدس بـازار آزاد،      

 .پوپوليسم اقتصاد مشاركتي و ورشكستگي اقتصاد دولتي ممكن است

 2010جوالي 

 :توضيحات

در مورد نقش نهادهاي دولتي در راستاي استقرار دمكراسـي بـازار     .  1
منتشـر  )  چپ( هاي اينترنتي ها وسايتهاي بسياري در نشريهآزاد مقاله
توان در مـنـابـع ذكـر شـده در              يكي از اين موارد را مي.  شده است

تـوان  همچنين به همين قلم مي.  همين نوشتار ديد 6يادداشت شماره 
در اشاره بـه ايـران،         -نئوليبراليسم، زن و توسعه« به فصل اول كتاب 

 . هاي زير موجود استرجوع كرد كه در آدرس 2004

http://www.negah1.com 

http://leiladanesh.wordpress.com 

كپي رايـت    ييكي ديگر از معضالت ناشي از رشد تكنولوژي، مساله.  2
به عنوان شكلي از حق مالكيت بود كه به ويژه در رابطه با در دستـرس  
. قرار گرفتن كاالهاي فرهنگي بر روي شبكه اينترنت موضوعيت يافـت 

طبقاتي كه توسط نهـادهـاي     يجامعه  يمالكيت خصوصي، اين دردانه
-سـرمـايـه     يسركوب، كتب قطور قانون و نهادهاي سخت جان جامعه

بـا  .  شد، به ناگهان به موضوع بحث روزمره تبديل شدداري حفاظت مي
تـوانسـت   اين حال، دوراني كه هر جوان آشنا به تكنيك اينترنـت مـي    

. اين عرصه را به چالش و تمسخر بگيرد، چندان طولي نكشـيـد    يهمه
گـذاري  هاي تازه را محل سـرمـايـه   هاي جديدي كه اين عرصهكمپاني

خود يافته بودند، انواع و اقسام نهادهاي حقوقي را بسيج كردند تـا راه    
پاس داشتن حرمت مالكيت خصوصي را در پرتو شرايط جديد تعريـف  

كپي رايت و تخطي از آن موضوع مجادالت فراوان قرار گرفت و   .  كنند
با وضع قوانين جديد خاطيان اين عرصه به عنوان بزهكارمحاكمه شده 

هر چند حركت آلترناتيوي براي تعريف موازين جـديـدي     .  شوندو مي
جهت استفاده بيشتر از اين محصوالت تحت نام كپي لفت، جـنـبـش      

 يبه راه افتاد، اما هرگز پيـشـتـر مسـالـه       ...  افزارها وي نرمپيش رونده
مالكيت در اين ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هيچوقت نـيـز   

) همان گوركنان نظام سرمـايـه  ( جامعه  يدر اين ابعاد، شهروندان ساده
ي مجرمان جنايي قرار نـگـرفـتـه     جهت استفاده از اين امكانات در رده

   !بودند
هاي اجتماعـي يـك     ناخت جايگاه اين نهادها براي فعاالن عرصهش.  3
مطلقا غرض اين نيست كه گويا هر سـازمـان      و در اينجا.  است  ” بايد“ 

غيردولتي و يا هر فرد فعال در اين نهادها در راستاي اهداف نهـادهـاي   
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 .كندالمللي و امپرياليستي كار ميبين
هاي وابسته به جـنـبـش      به عنوان مثال نگاه كنيد به برخي سايت.  4

 : سبز مثل

h t t p : / / f a -
ir.facebook.com/note.php?note_id=129811592850 

http://www.sabzlink.com/story/18061/ 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=12996
2899089 

ها و هم جايگاه آنها براي توضيحات مشروح هم در مورد خود شبكه.  5
-نود ميالدي براي نمونه نگاه كنيد به مقالـه   يهاي رايج دههدرتئوري

 .هاي زير كه روي اينترنت قابل دسترس هستند
Castells, M; The Network Society: A Cross – 

Cultural Perspective. 

http://jeffreyjuris.com/articles/Castells_ch15.pdf 

Stadlder, Felix; The Network Paradigm: Social 
Format ion in  the  Age of  Informat ion ;  The 

Information Society, vol 14, Nr 4, p301-308. 

 :نگاه كنيد به . 6
The Role of NGOs Under Authoritarian Political 
Systems; Seamus Cteary, 1997. MacMillan Press, 

Chapter 2. 

Ewing Christina, The Strenghts and Limits of the 
NGO, Women’s Movement Model:  Shaping 
Nicaragua’s Democrat ic Inst i tut ions;  Latin 

American Research Review, vol 34, Nr 3, 1999. 

» پرزيدنت لوال و حزب كارگر برزيل:  هاي مبهم تغييرسويه« :  همچنين

پـرزيـدنـت    « اين مقاله ترجمه و تلخيصي از كتابي به نام .  ليال دانش  -
درج شـده   16است كه در نشريه نگاه شمار » لوال و حزب كارگر برزيل

    .است

www.negah1.com 

مكراسي مشاركتي معناي سياسي يا وجه سياسي مباحثي اسـت    د.  7
اقـتـصـاد    .  هاي اخير طرح شـده اسـت    كه با اقتصاد مشاركتي در دهه

داري و بر مبـنـاي   مشاركتي به عنوان آلترناتيوي براي سيستم سرمايه
پيوستـن بـرزيـل بـه عـنـوان             .  محوري مدل روسي است  نقد برنامه

بزرگترين دولت آمريكاي التين به اين مدل، مبناي تـثـبـيـت چـپ          
اين مـدل،      يپرزيدنت لوال به عنوان نماينده.  جديدي در اين قاره شد

هـاي اول    هاي نئوليبرالي در همـان سـال    در تقابل با عوارض سياست
هـاي آشـكـار      سركار آمدن، از جانب انتخاب كنندگان براي سيـاسـت  

ايشان همين اواخر به هـمـراه     .  سازشكارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت
هاي اتمـي  ي سياستاي در زمينهنامهرئيس جمهور تركيه بر سر توافق

مواضع ديگر كشورهاي اين منطقه .  با جمهوري اسالمي هم پيمان شد
 .هم ديگر جاي بحث ندارد) ونزوئال و آقاي چاوز(و رئيس دولت آن 

 :براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به . 8

دمكراسي سازي؟ دولـت سـازي؟ يـا انـقـالب            :  هاي رنگيانقالب»  -
 .ترجمه نوذر نظري. ويكن چتريان» دائمي؟

www.bashgah.net 

 : آدرس وبالگ اين موسسه. 9 
http://cyber.law.harvard.edu/publication 

هـاي  شماري از فعالـيـت  هاي بيدر بخش انتشارات اين وبالگ، گزارش
هاي اجتماعي، استفاده از ابزارهاي ارتباطي مثل وبالگ ، فـيـس   شبكه

 .هستند از كشورهاي مختلف وجود دارد كه بسيار جالب... بوك و 

تمركز و اصرار بر حقوق دمكراتيك مردم در استفاده از شـبـكـه        .  10
. جهاني اينترنت، همگي به خاطر دفاع از حق آزادي بـيـان نـيـسـت         

هاي اين عرصه به فـقـدان   اعتراض شركت گوگل به عنوان يكي از غول
دمكراسي در چين نه صرفا از سر نگراني از نقض حقوق بشر، بلكه بـه    
طور قطع از سر مسدود شدن يك راه مهم براي ترغيـب دمـكـراسـي       

 . ديجيتالي در كشوري مثل چين است

 . آقاي ميرحسين موسوي 18 يشماره يبيانيه. 11
هاي پس از انتخـابـات،   بسياري از هواداران جنبش سبز در جريان.  12

كردنـد  ها را تعقيب ميها و روسريها، شال گردنبه دقت رنگ كراوات
دادند كه رنگ سبز در انتخابات وقت افـغـانسـتـان       و با شوق، نويد مي

شكل گيري يك   يهواخواهاني دارد و در كشور يمن، سبز نويد دهنده
حركت نوين مترقي اسالمي است و همچنين كراوات سبز آقاي محمـد  

 !رنگ تغيير، در مصر پس از حسني مبارك است يالبرادعي نشانه

تـوانـد   هاي فارسي و عربي، نـمـي  سايت جوانان خاورميانه به زبان.  13
 يكي از اين امكانات باشد؟

http://mideastyouth.com/fa/ 

http://www.mideastyouth.com/ 

 

 


