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اعتراضاترابرایهمیشهدگرگونساختند

زینب توفکچی

 دسته ای از مرداِن مسلح به چماق های بلند و شالق، سوار بر اسب و شتر، به صدها ،۲۰۱۱در دوم فوریه ی 

شترسواران، جمعیِت چونان دریای. جمع شده بودند هزار معترضی هجوم آوردند که در میدان تحریِر قاهره 

زیِن اسب ها قرمِز رخشان، سنتی و. سرخ را پس می زدند و در حال حرکت معترضان را پراکنده می ساختند

بسیاری بر این. آن روز ده نفر کشته شدند. آذین شده بود، اما آن روز هر چه بود روز جشن و شادی نبود

باورند که مهاجمان از عوامل مخفی رژیم حسنی مبارک بودند، گرچه محاکمه های پس از آن نتوانست این

می نامند، که اشاره ی رندانه ای به جنگ َجَمل« نبرد شترها»مصری ها این رویداد را . موضوع را تأیید کند

.در میان مسلمانان در قرن هفتم است

بعدتر یک دگراندیش صاحب نام مصری ماجرا را از منظر خود برای من تعریف کرد، و از شرح یکه

خوردنش با شنیدن صدای ُسم  اسب ها و شترها ر وی آسفالت، دیدن سر حیوانات ورای جمعیت، و تماشای



 بار از به شدت خندیدم، زیرا نخستین: »او گفت. گیجی و خشِم پراکنده میان امواج جمعیِت دور میدان آغازید

با اطمینان می پنداشتم که پیروز شده ایم. ابتدای این اعتراضات بود که یقین داشتم پیروز شده ایم «.

پس از ده روز خشونت، گاز اشک آور، تنش و بی خوابی. فکر کردم که شاید عقلش را از دست داده است

آن روز نقطه ی عطفی بود. اما حق با او بود. باشد چنین سخنی می توانست قابل درک  .

چنان که برایم شرح داد، گسیل کردن تبه کاران بر پشت شترها نشانی از آن بود که رژیم مبارک چقدر

در حالی که شترها به میدان سرازیر شده بودند، فعاالِن میدان تحریر از طریق. مستأصل و بی خبر است

تلفن های ماهواره ای قاچاق مشغول مصاحبه ی زنده با بی بی سی و سایر رسانه های بین المللی و سرگرم توئیت

اینترنت ــ« نبرد شترها»گرچه مبارک درست پیش از . کردن به میانجِی اتصاالت اینترنتِی ممنوعه بودند

شبکه ی  نور ــ و تمام تلفن های همراه را قطع کرده بود، اما معترضان طی چند ،ISP بجز یک سیگنال

.ساعت حصر اینترنت را شکستند و توانستند پیام خود و خبر قطع اینترنت را در سراسر جهان پخش کنند

اقدامات مبارک هم بیهوده بود، زیرا اعتراضات از پیش در جریان بود، و هم نتیجه ی معکوس داشت، چون

وحشی گرِی. خانواده های دلواپس که نمی توانستند با جوانان خود تماس بگیرند، به میدان تحریر سرازیر شدند

محض و لجام گسیخته ی نبرد شترها و ناشیانگِی قطع تمام شبکه های ارتباطْی، ناتوانِی حکومت استبدادِی در

حال فروپاشی مبارک را در درک روح زمانه، شور معترضان جوان و محیط اطالعاتِی دگرگون شده آشکار

.شتر و چماق در مقابل تلفن های ماهواره ای و توئیتر قرن هفدهم را به قرن بیست ویکم می رساند. می ساخت

در واقع، اینترنت در مصر به زودی آنالین شد و مبارک که قادر به مهار یا سرکوب دائمِی جمعیت عظیم

.نبود، مدت کوتاهی پس از آن ناگزیر به استعفا شد

انقالب ها هنوز به کودتای نظامی .با گسترش خیزش ها در سراسر منطقه، بسیاری احساس خوش بینی کردند

کنش گران بلندپروازی. تبدیل نشده بودند( مثل لیبی و سوریه)یا جنگ های خونین داخلی ( مثل مصر)

.فناوری های دیجیتال به وضوح چشم انداز را دگرگون ساخته بودند، ظاهراً به نفع رقبای سیاسی. می کردند

کنش گران در مخالفت با رژیم های در حال فروپاشی و خفه کننده ای که سعی در کنترل گفتمان عمومی

داشتند، توانستند بر سانسور غلبه کنند، اعتراضات را سازمان دهی کنند، تدارکات را سامان دهند، و کنایه و

یک صفحه ی پرطرفدار. مخالفت را با سهولتی گسترش دهند که به نظر نسل های پیشین معجزه آسا بود

فیسبوک که برای محکوم کردن مرگ مرد جوانی بر اثر ضرب و شتم پلیس مصر ایجاد شده بود، محل

یکی از دوستان مصری ام بعدتر. سازمان دهِی خیزش اولیه ی تحریر بود و صدها هزار هوادار را گرد آورد

من شرکت»به شوخی می گفت این باید نخستین بار در تاریخ باشد که فردی می تواند با کلیک کردن روی 

اما این سایت های رسانه های اجتماعی بیش از. ، در پاسخ به یک دعوت فیسبوکی، به انقالب بپیوندد«می کنم

معترضان برای مخاطبان اهمیت داشت؛ جهان نیز به میانجی پست های فیسبوک و توئیتِر معترضان جوان،

.مصمم، و هوشمند دیجیتالی خیزش را دنبال می کرد



 

یافته ومرجسازمان هرج

اعتراضاِت شبکه ای قرن بیست ویکم از جنبه های مهمی با جنبش های گذشته تفاوت دارد و اغلب با منطق

را به عنوان مخفف شبکه های دیجیتال به کار می برم، برای اشاره به« شبکه ای)»متفاوتی عمل می کند 

بسیاری از این تحوالت(. بازپیکربندِی جنبش ها و عموم مردم از طریق پیوند فناوری ها و اتصاالت دیجیتال

ریشه های فرهنگی و سیاسی دارند که به دوره ی پیشااینترنت می رسند، اما در پیوند با قابلیت های ارائه شده

اعتراضات شبکه ای نقاط قوت و ضعفی دارند که با شیوه های بدیع. توسط فناوری جلوه ی آشکارتری یافته اند

ترکیب می شوند و با درک ما از مسیر جنبش های اعتراضِی پیش از پیدایش فناوری های دیجیتال مطابقت

.ندارند

برای نمونه، قابلیت استفاده از ابزارهای دیجیتال برای گردهم آوردن سریع انبوه معترضان با یک هدف

با این حال، هنگامی که این گروه بزرگ شکل می گیرد، به زحمت. مشترْک جنبش ها را قدرتمند می سازد

کار پرزحمت سامان بخشِی سنتی. می افتد، زیرا برخی از وظایف سنتِی سازمان دهی را کنار گذاشته است

عالوه بر رسیدگی به وظایف، به ایجاد قابلیت های تصمیم گیرِی جمعی، گاهی از طریق ساختارهای رهبرِی

رسمی و غیررسمی، کمک می کند و ظرفیت جمعی را در میان شرکت کنندگاِن جنبش از طریق تجربه و

سبک رسا و اغلب طنزآمیز اعتراضات شبکه ای شرکت کنندگان فراوانی را جذب. رنجِ مشترک پدید می آورد

می کند و هم به صورت آنالین و هم به شکل آفالین رشد می کند، اما جنبش ها در بلندمدت دچار تزلزل

.می شوند، مگر اینکه ظرفیت عبور از چالش های اجتناب ناپذیر را فراهم آورند

این جنبش ها برای سامان بخشی و تبلیغات شدیداً به پلتفرم های آنالین و ابزارهای دیجیتالی تکیه می کنند و

مشارکت آزاِد فراهم شده از سوی. خود را بی رهبر می دانند، گرچه عملکردشان تقریباً همواره مغشوش است

.رسانه های اجتماعی همواره به معنای مشارکت برابر نیست و بی گمان به معنای رونِد هموار هم نیست

هرچند رسانه های آنالین در واقع گشوده تر و مشارکت پذیرترند، اما با گذشت زمان افراد کم شماری به عنوان

این افراد. سخن گویان غیررسمی اما ثابت ــ با دنبال کنندگان فراوان در رسانه های اجتماعی ــ پدیدار می شوند

اغلب نفوذ گسترده ای دارند، گرچه فاقد مشروعیت رسمی ای هستند که فرایند باز و شناخته شده ی انتخاب

نتیجه اغلب کشمکش تعارض محور و بلندمدت میان کسانی است که خود را. رهبران ایجاد می کند

و دیگرانی در جنبش که( یا به عنوان رهبران بالفعل با آنها رفتار می شود)پیش برنده ی امور می دانند 

این دیگران ممکن است سخن گویان بالفعل را به چالش. می توانند به صورت آنالین نیز ابراز نظر کنند

از برخی جهات، فناوری های. بکشند، اما جنبش ها ابزار اندکی برای حل مسائل یا تصمیم گیری دارند

دیجیتال تنِش همواره موجود میان اراده ی جمعی و بیان فردی در جنبش ها، و میان لحظات بیان گر طغیان و

.استراتژی های بلندمدِت محتاج به تغییرات ابزاری و تاکتیکی را عمیق تر می کنند



 در۱۹۹۰برای نمونه، وقتی در دهه ی . قابلیت های اینترنت در دو دهه ی گذشته به شدت دگرگون شده است

حضور یافتم، بسیاری از افراد با حیرت از اینکه »Encuentro« یکی از نشست های توده ای زاپاتیستا

ابزار ارتباطِی اصلِی ما ایمیل در اتصاالت با شماره گیری ُکند مودم. به استقبالم آمدند« آقای زینب نیستم»

فرض بر این بود. بود که امکان تبادل اطالعات بصرِی چندانی همچون تصاویر را در اختیار ما نمی گذاشت

مکان»گوشی هوشمند نداشتیم، از این رو وقتی در یک . که اکثر کاربران َمرد هستند، و اغلب هم چنین بود

نبودیم، هیچ اتصالی در میان نبود« فیزیکی ثابت .

اما توانایی اتصال ارزان و آسان در مقیاس جهانی در حال پیدایش بود و جنبش های اجتماعی را متحول

زیرا آن زمان تلفن ها اینترنت)شاید اینترنت ُکند و تنها در اداره ها و خانه ها در دسترس بود . می ساخت

 شکوفا شد، عناصر فرهنگی فراوانی را به۱۹۹۰، اما فرهنگ اعتراض و جنبش که در دهه ی (نداشتند

این جنبش ها به شدت بر مشارکت و افقی گرایی ــ بدون سلسله مراتب یا. نمایش گذاشت که بعدها دوام  یافتند

رهبران رسمی با بهره گیری از رویکردی خلق الساعه و پشتیبانِی دیجیتال برای سامان بخشی زیرساخت ها و

نشست توده ای زاپاتیستا یک هفته به طول انجامید و طی آن دوستی هایی شکل. وظایف ــ متمرکز بودند

از کثرت، تنوع و تساهل تجلیل. گرفت پیرامون عملکرد خودسازمان دهِی اردوگاهی که در آن برگزار شد

بی میلِی. به خوبی بیان شد« برای خودمان هیچ چیز. برای همه، همه چیز»شد و در شعار زاپاتیستا 

عمومی ای نسبت به مداخله در سیاست های سنتی و نهادی وجود داشت، که گمان می رفت ناکارآمد ،و بدتر

فناورِی دیجیتال برای حمایت از تشکیالت در غیاب ساختارهای. از آن، به گونه ی جبران ناپذیری فاسدند

فضای اجتماعِی آلترناتیوی ایجاد شد، و همچون شکل جدیدی از سیاست مورد ستایش. رسمی به کار آمد

.قرار گرفت

این عناصر در دهه های آینده دوباره در اردوگاه های معترضان و اشغال بلند مدت فضاهای عمومی در

این فناوری ها صرفاً ابزارهایی. سراسر جهان ظاهر می شوند و کامالً با فناوری های دیجیتال درمی آمیزند

قابلیت های نوین آنها به معترضان امکان می دهد تا روند اعتراضات و جنبش سازی را در. پایه ای نبوده اند

.مسیری که پیش تر می پیمودند اما سرانجام  توانستند متوجهش شوند، بازنگری و دگرگون کنند

 

افزایشهزینهیسرکوب

 در قاهره، از میدان تحریر دیدن کردم، اما اعتراضات۲۰۱۱پس از پایان پرآشوب ترین روزهای سال 

زمانی که در بحبوحه ی. ارتش مصر هنوز کودتای دو سال بعد را سازمان نداده بود. همچنان ادامه داشت

اعتراضات در این میدان ایستاده بودم، وسیع به نظر می رسید، اما از هتل مرتفع من در کنار آن، کوچک و

 میلیون نفر را در خود جای داده۲۰ناچیز می نمود، گم شده در گستره ی وسیع قاهره، کالن شهری که بیش از 



گلوگاه استراتژیکی برای تردد قاهره بود، اما به نظر می رسید که تردد مثل همیشه به دشواری انجام. است

.می شود

.، میدان تحریر به گلوگاه استراتژیکی برای جلب توجه جهانی تبدیل شد۲۰۱۱با این حال، در سال 

شبکه های دیجیتالی که به معترضان اجازه می داد تا صدای خود را به گوش جهان برسانند، هزینه های

اتصال دیجیتالی زمان و مکان را. سرکوب را از طریق جلب توجه همدالنه ی جامعه ی جهانی افزایش داد

تاب دار کرده بود و میدانی بس کوچک و در عین حال بس وسیع را که از فراز بدان می نگریستم، تبدیل

کرده بود به تقاطع توجه و دید، هم میان فردی و هم تعاملی، نه فقط تصویری فیلترشده از مجرای رسانه های

 روز خیزش نخستین میدان تحریر، تنها یک بار تلویزیون را روشن کردم تا ببینم که شبکه ها۱۸در . جمعی

سی ان ان تصویری هوایی از میدان را پخش. چگونه لحظه ی تاریخی استعفای مبارک را پوشش می دهند

زاویه ی دوربین از فراز میدان بسیار تکان دهنده بود، چون من تمام آنان را در توئیتر دنبال. می کرد

تنها چیزی که می توانستم در. می کردم، فرد به فرد، هر نمایه خواه ناخواه ناقص و در عین حال صمیمی بود

.احساس سردی و بیگانگی به من می داد. تلویزیون ببینم، توده ای نامتمایز از مردم بود، جمعیتی مبهم

.تصاویر تلویزیونی چگونگی عمل یا احساس اعتراضات شبکه ای را نمی رسانند

پژوهش گران اغلب بر چالش های هماهنگی و ارتباطِی پیش ِ روی افراد درگیر در کنش جمعی تمرکز

اگر مقامات حوزه ی عمومی را کنترل کنند، کنش گران چگونه هماهنگ خواهند شد؟ چگونه پیام. کرده اند

خود را در مواجهه با کنترل و سانسور رسانه های سازمانی یا دولتی بیان خواهند کرد؟ چگونه مانع از آن

می شوند که مفت خورها ــ  آنانی که خواهان منافعی اند که احتماالً از اعتراضات به دست می آورند اما

نمی خواهند هزینه های اعتراض را بپردازند ــ از زیر باِر مسئولیت شانه خالی کنند و صرفاً منتظر بمانند تا

دیگران به استقبال خطر بروند و مبارزه کنند؟ چگونه با سرکوب نیروهای امنیتی ای مواجه شوند که

ابزارهای نیرومندتری دارند و می توانند رنج، شکنجه و مرگ را بر دیگران تحمیل کنند؟

فناوری های دیجیتال. به طرز چشمگیری دگرگون شده اند اما برخی  هیچ یک از این چالش ها از بین نرفته 

چنان به جزء الینفک جنبش های اجتماعِی امروزی تبدیل شده اند که به بسیاری از اعتراضات با

برای قیام jan25# .هشتگ هایشان ــ عرف رایج در توئیتر برای عالمت گذاری موضوع ــ اشاره می شود

۲۰۱۱ ژانویه ی ۲۵تحریر در  ، #VemPraRua )در تظاهرات برزیل )به خیابان ها بیا،

#direngezi برای پارک گزی در استانبول ترکیه و #occupywallstreet برای وال استریت.

کنش گران می توانند به مثابه ی رسانه ی خود عمل کنند، کمپین های تبلیغاتی برگزار کنند، سانسورها را دور

.بزنند، و زیرکانه هماهنگ سازی کنند

)»clicktivism« یا »slacktivism«( گاهی کنش سیاسی آنالیِن شبکه ای را مبارزه از زیر پتو

.می خوانند و مسخره می کنند؛ اصطالحاتی که بیانگر کنش آسانی است که به تالش یا تعهد ناچیزی نیاز دارد



گاهی دیگر، مردم می پندارند جنبش هایی که از رسانه های اجتماعی سوخت می گیرند، برخالف اعتراضات

با این. ــ افرادی که به خوبی نمی شناسیم ــ سازمان دهی می شوند« روابط ضعیف»گذشته، توسط افرادی با 

حال، این دیدگاه ها فرض می گیرند که افراِد مرتبط در فضای آنالین کارها را تنها به صورت آنالین پیش

در مقابل،. می برند، و دنیای آنالین نسبت به دنیای آفالین به نوعی کم تر واقعی و ارتباطش با آن قطع است

ــ خانواده و دوستان نزدیک ــ نیز به تظاهرات می پیوندند و به صورت« روابط قوی»امروزه افرادی با 

کنش نمادیِن آنالین. آنالین با افراد دیگری ارتباط برقرار می کنند که مناسبات ضعیف یا قوی با آنها دارند

هنگامی که دوستان فیسبوکی نمایه ی خود را. نیز لزوماً بی قدرت نیست، بلکه تأثیرش به زمینه بستگی دارد

برای اعتراض به تبعیض علیه همجنس گرایان تغییر می دهند، سیگنال هایی فرهنگی را نیز به شبکه های

اجتماعی خود مخابره می کنند و به مرور زمان چنین سیگنال هایی بخشی از آن چیزی می شوند که دگرگونی

بسیاری از معترضانی که با آنها سخن گفته ام، تعامالت سیاسِی. اجتماعی را با تغییر فرهنگ ممکن می سازد

حتی معلوم نیست که تمام کنش های آنالین واقعاً به آسانِی. آنالین خود را آغاز روند سیاسی شدنشان دانسته اند

در یک کشور سرکوب گر، توئیت کردن ممکن است عمل بسیار شجاعانه ای. باشند« فقط کلیک کردن»

.باشد، در حالی که تظاهرات خیابانی شاید در یک دموکراسی پیشرفته تر مشکالت اندکی پدید آورد

، دیدم که چگونه چهار جوان که تنها دو نفرشان در قاهره حضور داشتند، به دنبال تدارکات۲۰۱۱در سال 

.و پشتیبانی برای ده بیمارستان بزرگ صحرایی در بحبوحه ی برخی از بدترین درگیری ها در مصر بودند

آنها به لطف خالقیت و اراده ی جوانی کارشان را پیش می بردند، اما این کار بدون توئیتر، صفحات گوگل،

در همان بازه ی زمانی، چهار دانشجوی دیگر در ترکیه. پیام های متنی و تلفن های همراه تقریباً ناممکن بود

روزنامه نگارِی سراسری پدید آوردند، اخبار را گزارش می کردند، سانسور-را دیدم که یک شبکه ی شهروند

آنها این کار را در اوقات فراغت. را زیر پا می گذاشتند، و از دیگر سو با قطب بندِی عمیق مقابله می کردند

ترجیحاً در کافی شاپ هایی با)خود، بدون هیچ بودجه ای انجام می دادند و تنها با سرسختی، خالقیت و کافئین 

من دیدم که کشورهایی با دولت های اقتدارگرا کنترل خود را بر حوزه ی. تغذیه می شدند( وای فای رایگان

عمومی از دست دادند، و در همان حال در کشورهای دموکراتیک، موضوعاتی که از کاربرنامه ی ملی کنار

گذاشته شده بودند، از نابرابری اقتصادی گرفته تا بی عدالتی نژادی، تجارت و رفتار نادرست پلیس، به

.میانجِی نیروی تعامل رسانه های اجتماعی و ایستادگِی شهروندان به صدر دستورکار آمدند

همچنین اما دیده ام که به دلیل فقدان عمق و تجربه ی تشکیالتی، ابزار یا فرهنگ برای تصمیم گیرِی جمعی و

قابلیت هایی که توان مندِی. اقدام استراتژیک و بلندمدت، جنبش ها یکی پس از دیگری متزلزل شده اند

تشکیالتی شان را تقویت می کرد، گاه کمابیش به نحو تناقض آمیزی نیز زمینه را برای آنچه بعدتر به

اشتباهشان انداخت فراهم می ساخت؛ به ویژه هنگامی که قادر به اتخاذ تدابیر تاکتیکی و تصمیم گیریِِ 



وقتی جنبش ها»از قرار معلوم، پاسخ به این پرسش ساده نیست که . ضروری برای بقای جنبش ها نبودند

»بتوانند از سانسور سنتی بگریزند و راحت تر تبلیغ و هماهنگی ایجاد کنند چه اتفاقی می افتد؟

 

دهیبهقدرت دهیقدرتوسیگنال سیگنال

، در تظاهرات ضد جنگ در نیویورک، بخشی از موج عظیم جنبش های جهانی در۲۰۰۳در فوریه ی 

رکورد جهانی گینس آن را بزرگ ترین تجمع. مخالفت با جنگ قریب الوقوع در عراق، شرکت کردم

من به عنوان فردی از منطقه،.  شهر در سراسر جهان برگزار شد۶۰۰ضدجنگ در تاریخ نامید که در حدود 

اما جنگ ها می توانند کشورها را به شیوه های. خودکامگِی هیوالوار و وحشیانه ی صدام حسین را می شناختم

بدتری در هم بشکنند، و من نگران بودم که این شتاب بی قاعده برای گسیل قدرت وسیع نظامی به منطقه ای

.ناآرام دستور العملی برای فاجعه ی عظیم تری باشد

در نیویورک، چنان که روالم است، تا انتهای تظاهرات پیاده روی کردم و از نقطه ی مرتفعی باال رفتم تا کل

تا آن جا که می توانستم از خیابان نخست ببینم، جمعیت به خیابان های فرعی و حتی. صف جمعیت را ببینم

تخمین زدم که دست کم صدها هزار نفر آنجا بوده اند؛ روز جهانِی اعتراض. خیابان های دیگر سرازیر شد

با خود اندیشیدم که مطمئناً رهبران. بود؛ راه پیمایی ها در شصت کشور با میلیون ها شرکت کننده برگزار شد

اشتباه. جهان نمی توانند این فریاد عظیم، رسا و جهانی را نشنوند و ما را به جنگی فاجعه بار بکشانند

.می کردم

بوش، رئیس جمهور ایاالت متحده، با اشاره به جنبش ضدجنگ اعالم کرد. تنها چند روز بعد، جورج دابلیو

.تنها یک ماه بعد، تهاجم را آغاز کرد«. بنا نیست که بر اساس یک گروه متمرکز تصمیم سیاسی بگیرد»که 

.جنگ سال ها طول کشید

قدرت جنبش های اجتماعی از کجا می آید؟ پاسخ ممکن است واضح به نظر برسد؛ و حضور مردم اغلب بر

تاریخ به ما نشان می دهد. جنبش های بزرگ و پرتکاپو کامیاب می شوند: اندازه و مقیاس مشارکت می افزاید

.که پاسخ به ندرت بدین سادگی است

جنبش. بسیاری از جنبش های بزرگ و پویا با شکست مواجه می شوند و بدون تأثیِر متناسب می پژمرند

با این حال، بسیاری.  عظیم و پرشور بود و مشارکت چشمگیری را به همراه داشت۲۰۰۳-۲۰۰۲ضدجنِگ 

.از جنبش ها قدرت دارند، و در بسیاری از مواقع سیاست و تاریخ را دگرگون می کنند

چه چیز یک اعتراض را: انتقاد از نگرش جورج بوش آسان است، اما پرسش قابل تأملی هم در میان است

تبدیل می کند؟ یک جنبش اجتماعی چه ادعایی در مورد نفوذ بر سیاست« گروه متمرکز»به چیزی بیش از 

عمومی دارد؟ جنبش اجتماعی از طریق چه سازوکارهایی به تغییر می انجامد و این سازوکارها در نظر



صاحبان قدرت چگونه است؟ چه جنبه هایی از جنبش های اجتماعی تهدیدی برای صاحبان قدرت به حساب

غیرنماینده نادیده« گروه های متمرکِز»می آید، و چه زمانی تصمیم می گیرند که آنها را تنها به عنوان 

انگارند؟

به ندرت پیش می آید که جنبش اجتماعی نیرو یا شمار الزم برای غلبه بر یک دولت مدرن را داشته باشد،

کم شمارند جنبش های اجتماعی. به ویژه دولت سرکوب گری که می تواند خشونت بی رویه ای به راه اندازد

 برسند، و بیشترشان به دنبال چنین درگیرِی مستقیم یا مدرنی که از طریق نیروی خشن به موفقیت

پلیس و ارتش دولت های مدرن،. خشونت آمیزی نیستند که به هر حال موفقیتی برایشان به بار نخواهد آورد

مجهز به سالح های بسیار کشنده یا ناتوان کننده و قابلیت های پیچیده برای نظارت، اطالعات، ارتباطات و

شمار فراوان شرکت کنندگان نیز. تدارکات، می توانند نیروی بیشتری از تقریباً هر جنبش اجتماعی گرد آورند

به تنهایی معجزه نمی کند، به ویژه از این جهت که همواره تعداد زیادی از مردم نیز در اعتراضات حضور

، به رغم سال ها اعتراضات عظیم و گسترده علیه جنگ ویتنام، ریچارد نیکسون با۱۹۷۲در سال . نمی یابند

پیش از این، او در اشاره به. اکثریت تاریخی آرا بار دیگر به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده انتخاب شد

معلوم شد که توانسته. شده بود« اکثریت خاموش»آمریکایی هایی که به تظاهرات نپیوستند، خواستار حمایت 

.بسیاری از مردم را متقاعد سازد که به او رأی دهند

خیزش های: ، شاهد موج دیگری از اعتراضات بودم که بسیاری از کشورها را فراگرفت۲۰۱۱در سال 

قاهره شهری با جمعیت هفت میلیونی است که بیست میلیون نفر در منطقه ی شهری اش در. عربی

چندصدهزار نفر در قاهره تنها به سبب تعدادشان، حسنی مبارک، مستبد دیرینه را به استعفا. رفت وآمدند

در واقع، دو سال بعد، ارتش مصر با کودتا. آنها از لحاظ فیزیکی نیز بر ارتش غلبه نکردند. وانداشتند

.کنترل کشور را به دست گرفت

حتی جنبش های بسیار عظیم، همچون جنبش هایی که می توانند انقالبی به بار آورند، در مقایسه با کل جمعیت

یکی از عظیم ترین. اکثر انقالب های کامیاب تنها درصد اندکی از مردم را دربرمی گیرند. بزرگ نیستند

. در ایران به وقوع پیوست۱۹۷۹انقالب های دوران مدرن در کشوری بزرگ با جمعیت قابل توجه در سال 

 درصد باالترین حد۱۰و .  درصد از جمعیت در اعتراضات شرکت کردند۱۰با این حال، احتماالً تنها حدود 

.است، سرحد داده ی آماری

اگر ارقام و نیرو تمام داستان را بیان نمی کند، پس چگونه باید قدرت اعتراضات را سنجید؟ چرا برخی از

جنبش ها تأثیر اندکی دارند در حالی که برخی دیگر عوامل نیرومندی برای تغییرند؟

جنبش ها را می توان با خشونت و سایر: البته سرکوب و خشونت یکی از بخش های اصلی داستان است

نقش سرکوب در مقابله با جنبش های اجتماعی برای همه ی بحث های مربوط به. شیوه ها خاموش کرد



اما اکنون بر پویایِی زیربنایی. کارآمدی و اثربخشِی جنبش بسیار مهم است و هرگز نباید آن را نادیده گرفت

چگونه: در محیط هایی با سطوح مختلِف سرکوب عمل می کند( البته با برخی تفاوت ها)تمرکز می کنم که 

جنبش های اجتماعی ظرفیت می آفرینند و آن را به صاحبان قدرت نشان می دهند؟ قدرِت جنبش های اجتماعی

ثبت روایت، تأثیرگذاری بر تغییرات انتخاباتی یا نهادی و برهم زدن وضع: در ظرفیت های آنها نهفته است

این نوعی تعامل پیچیده، متقابل و درهم تنیده میان جنبش ها و قدرتمندان است، چنان که می کوشند تا. موجود

سیگنال های یکدیگر را تفسیر کنند و بدان ها پاسخ دهند، به ویژه زمانی که قدرتمندان در پی آن اند تا

قابلیت هایی را برآورد کنند که از طریق کنش های جنبشی مخابره می شوند ــ و این سیگنال ها پیچیده تر از

.شاخص هایی همچون آمار حضور یا تعداد اعتراضات است

آمارتیا سن،« قابلیِت»من این اصطالح را از رویکرد . از حوزه ی توسعه ی انسانی می آید« ظرفیت»مفهوم 

اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل، در مورد نظریه های توسعه، و همچنین نظریه ی قابلیِت عدالِت مارتا

سن از پژوهش گران حوزه ی توسعه می خواهد تا کمتر بر. نوسبام، فیلسوف و دانشور حقوق، اقتباس کرده ام

انسان ها« هستی ها و کردارهای»دستاوردهای قابل اندازه گیری ای تمرکز کنند که لزوماً منعکس کننده ی 

منظورش فرصت های آنها برای کسب آموزش و بهره مندی از زندگی سالم، بهره وری، خوب زیستن. نیست

در زمینه ی جنبش های اجتماعی، رویکرد ظرفیت محور به معنای ارزیابی. و انجام کارهای مطلوب است

.توانایِی جمعِی جنبش برای تحقق دگرگونی های اجتماعی است، نه صرفاً اندازه گیری سنجه های موجود

به جای تمرکز بر خروجی ها یا شاخص هایی مثل تعداد اعتراضات یا شمار افراد حاضر در اعتراضات، باید

این. ببینیم که اعتراضات از نظر قابلیت های جنبش در عرصه های خاص چه چیزی را نشان می دهند

چه چیز برای سامان بخشی اعتراضات: ظرفیت ها اغلب به واسطه ی خوِد اعتراضات نشان داده می شوند

الزم بود؟ سازمان دهندگان با چه تهدیدی مواجه بودند؟ آیا این اعتراضات تجمع یک باره ای بود یا جلسه ی

مکرر گروهی از افراد؟ آیا توانایِی برگزاری آن تظاهرات توانایی برای اقدامات دیگر را هم در پی دارد؟

هرچند اعتراضات به خودی خود پدیدارشدگی و یگانگی را فراهم می کند، اما گام های ضروری برای

.سامان بخشی اعتراضات، سیگنال قوی تری درباره ی ظرفیت های زیربنایِی یک گروه است

برترِی تمرکز بر ظرفیت به جای نتیجه، به ویژه در درک تأثیر فناوری دیجیتال بر مسیر جنبش اجتماعی،

این بدان دلیل است که برآمدها و سنجه های ظاهراً مشابه ــ برای نمونه، تظاهرات. آشکار است

اعتراض آمیز با حضور صدهزار نفر ــ زمانی که با کمک فناورِی دیجیتال سامان  می یابند، لزوماً همان

ظرفیت زیربنایی را به صاحبان قدرت مخابره نمی کند که بدون چنین ابزارهای پشتیبانی سازمان دهی شده

ظرفیت روایت، ظرفیت: من بر سه قابلیت حیاتِی جنبش های اجتماعی از منظر قدرت تمرکز می کنم. باشند

این مقوالت تنها قابلیت هایی نیستند که جنبش ها توسعه می دهند؛. یا نهادی/اخالل گری، و ظرفیت انتخاباتی و

به ویژه در مورد نظام های انتخاباتی، نظام های اصلِی حکم رانی در بسیاری از نقاط جهان شکل های گوناگونی



ظرفیت روایی به. دارند، اما بیشتر مناسب جایی اند که دولت به دنبال مشروعیت و حق نمایندگی است

.توانایی جنبش در تدوین داستان خود بر اساس شرایط خاصش برای گسترش جهان بینی خود اشاره دارد

یعنی ستون های ایدئولوژیک اصلِی هر جنبش اجتماعی« مشروعیت»و همچنین « اقناع»می توانیم این را 

ظرفیت اخالل گری توصیف می کند که آیا یک جنبش می تواند عملیات منظم یک نظام اقتدار. در نظر بگیریم

سرانجام، ظرفیت انتخاباتی یا نهادی اشاره دارد به توانایی یک جنبش برای جلوگیری. را مختل کند یا خیر

از انتخاب، انتخاب مجدد یا نامزد شدن سیاستمداران، مگر اینکه آنها سیاست های موافق با برنامه ی جنبش

اجتماعی را اتخاذ و دنبال کنند، یا توانایی اعمال تغییرات در نهادها از طریق استراتژی های داخلی و

به قول معروف، اگر درختی در جنگل بیفتد و کسی در آن حوالی نباشد که صدای افتادنش را. خارجی

بشنود، آیا صدا پدید می آید؟ جنبش های اجتماعی نه تنها باید این خبر را به گوش جهان برسانند که درخت

افتاده است، بلکه باید توضیح خود را درباره ی چرایِی افتادن درخت و اینکه اکنون در مورد آن چه باید

این اهداف ــ جلب توجه و اعتماد مردم به صحت روایات خاص ــ از اقدامات اصلی تمام. کرد، منتشر کنند

.جنبش هاست و هر مرحله از حیات یک جنبش اجتماعی را مشخص می کند

تقریباً همه ی جنبش ها ــ جنبش محیط  زیستی، جنبش زنان، جنبش حقوق مدنِی آمریکایی های آفریقایی تبار ــ

متقاعدسازی مردم. باید ابتدا مردم را متقاعد کنند که مسائل آنها مهم و موضع و خواسته هاشان مشروع است

کنش گران باید. تنها به معنای هدف قرار دادن افراد خارج از یک گروِه ذی نفع برای پیوستن به جنبش نیست

افراد درون جنبش را هم نسبت به پذیرش مسئولیت های اساسی و اغلب پرزحمِت صفوف اولیه ی جنبش

را با زنان دیگر برای گفت وگو« آگاهی افزایی»، زنان گروه های ۱۹۶۰برای مثال، در دهه ی . متقاعد کنند

هر یک از اعضای یک جامعه ی مصیبت دیده یا آسیب دیده به. و تعمیق فهم خود از فمینیسم تشکیل دادند

طور خودکار به جنبشی که مدعی کنش از جانب اوست، ملحق نمی شود یا حتی لزوماً با آن هم دردی

همچنین ممکن است بپندارند که این جنبش بسیار پرمخاطره است، یا اینکه شانس پیروزِی آن بسیار. نمی کند

-پیش از تحریم اتوبوس ها در مونتگومری در آالباما، بسیاری از اعضای جامعه ی آفریقایی. اندک است

آمریکایی نگران بودند که تحریم شکست بخورد و آنها را به سبب تالش شان در وضعیت وخیم تری قرار

بعضی از اعضای. دهد، زیرا پس از شکست، باید با خشم ساختاِر قدرت سفیدپوستان در شهر مقابله کنند

در واقع، آغازگران جنبش های. یک جامعه ی آسیب دیده حتی ممکن است فکر کنند که یک جنبش محق نیست

اجتماعی گاهی متوجه می شوند که به بسیج افرادی دل بسته اند که خودشان حامل برخی یا بخش عمده ای از

قدرت تسلط بر جامعه ارتباط تنگاتنگی با قدرت تسلط بر دیدگاه های. بخش های جهان بینِی صاحبان قدرت اند

دارد و می تواند افراِد رنج دیده را وادارد تا شرایط موجود را نوعی نظم( یا جریان اصلی)پذیرفته شده 

.صحیح یا طبیعی بشمارند



حتی پس از آن که گروهی بزرگ پایه واساس جنبشی اجتماعی را بنا نهد، باید برای جلب نظر مثبِت

آیا طبق ادعای جنبش فمینیستی، مسئله این است که زنان اعضای برابر. جامعه ی بزرگ تر هم مبارزه کند

جامعه به حساب نمی آیند و با آنها چنین رفتار نمی شود؟ یا طبق ادعای برخی در واکنش به پیدایش فمینیسم،

هستند که نقش مناسب خود را در جامعه نمی پذیرند و می کوشند بیشتر شبیه مردان شوند؟ زنان کم شماری 

تغییر ذهنیت نخبگان و مجریان قانون نیز مهم است، به ویژه در جوامع سرکوب گری که جنبش ها با اقدامات

پلیس و ارتش برای همراهی( یا عدم خواست)خواست . تالفی جویانه ی شدید و خشونت آمیز روبه رو می شوند

برای نمونه، خیزش های کشورهای اروپای شرقی. با دولت در لحظات مهم و حیاتی می تواند تعیین کننده باشد

، در بیشتر موارد، پس از روی گردانِی آسان و سریع نخبگان و نافرمانِی نیروهای مسلح و۱۹۸۹در سال 

چنین نتایجی اغلب به. پلیس در استفاده از قدرت شلیِک مقهورکننده ، به طور مسالمت آمیز به پایان رسید

در آن مورد خاص، نقش تعیین کننده از آِن میخائیل گورباچف،)درک حقانیت معترضان بستگی دارد 

رئیس جمهور وقِت اتحاد جماهیر شوروی، بود که نشان داد به احتمال زیاد از مداخله ی نظامی حمایت

(نمی کند .

با توجه به اهمیت تغییر ذهنیت و جلب توجه به قدرِت یک جنبش اجتماعی، شگفت نیست که بسیاری از

حتی در جوامع سرمایه دار دموکراتیک تر، جنبش های. دولت ها به کنترل رسانه ها و سانسور روی آورده اند

تهدیدکننده ی منافع ابرشرکت ها یا تبلیغ کنندگان ممکن است از پوشش خبری، که نوع نامحسوس تری از

می تواند از جلب توجه به یک جنبش« دیدگاه های جریان اصلی»همچنین، . سانسور است، محروم شوند

جلوگیری کند؛ مثل وقتی که روزنامه نگاران برای موضوعی ارزش خبری قائل نیستند و آن را پوشش

در پاسخ، جنبش ها اغلب می کوشند تا. نمی دهند، صرفاً به این دلیل که آنها نیز چارچوِب غالب را پذیرفته اند

پوشش رسانه ای مطلوب را به دست آورند و اکنون به لطف ابزارهای دیجیتال، به نحو فزاینده ای به ایجاد

.رسانه های خود روی می آورند

بنابراین، ظرفیت روایی عبارت است از ظرفیت یک جنبش برای جلب توجه و توسل، طبق شرایط خاص

آیا یک جنبش می تواند بسیاری از مردم را از. خود، به مخاطبان گسترده تر برای همراهی با خواسته هایش

مسائل خود آگاه سازد؟ آیا دیدگاه هایش از طریق سانسوِر فعال منکوب می شود؟ آیا رسانه های جمعی جنبش

را بی اهمیت، کم مایه یا واهی نشان می دهند؟ آیا مردم عادی فرصتی برای شنیدن روایت جنبش از رویدادها

یا علِت آن ها دارند؟

 

یمتقابلمیزنند؟ چگونهدولتهاضربه



اگر سیاست اعتراضی شبیه به سیاست های گذشته نیست، پاره ای از موانع پیِش روی معترضان هم چنین

در ایاالت متحده، در همان هفته ای که اعتراضات گزی آغاز شد، ادوارد اسنودن جزئیات برنامه ی. نیست

نظارتِی عظیمی در دولت ایاالت متحده را فاش ساخت، و بدین ترتیب قدری با توانایی های نظارتی دولت

کمابیش با اطمینان می توان گفت که ایاالت متحده تنها دولتی نیست که در مقیاس وسیع نظارت. آشنا شدیم

در واقع، وقتی در پارک گزی ایستادم و از موبایلی با شماره شناسه ی شهروندی قانونی و. می کند

منحصربه  فرد خود در ترکیه توئیت می کردم، می دانستم که دولت مطمئناً فهرستی از همه ی معترضانی دارد

به رغم این واقعیت، زمانی که اعتراضات در مقیاس گسترده آغاز شد،. که با تلفن در پارک حاضر شده اند

تهدید نظارت، فقط شمار اندکی از مردم را منصرف کرد، تا حدی به این دلیل که می پنداشتند به علت حجم

.گسترده ی اعتراضات در امان اند

در مصر، چند سال. بسیاری از جنبش ها با سرکوب شدید روبه رو می شوند، درست مانند دوران پیشااینترنت

بسیاری از دوستانم در آنجا در زندان یا. پس از خیزش اولیه، اوضاع برای انقالبیون خوب پیش نمی رفت

اخوان  المسلمین در انتخابات پیروز شده بود، اما. گرچه مبارک برکنار شد، اما ارتش کنار نرفت. تبعید بودند

نتوانست گارد قدیمی را از دستگاه دولتی خلع کند یا توجه کل جمعیت را جلب سازد؛ بسیاری از مردم نیز

در فضای قطبی شده، حامیان ارتش نیز با پیام های خود شبکه های. بابت فعالیت های دولتی شان نگران بودند

مخالفان اخوان المسلمین، که بعضی آشکارا از ارتش حمایت می کردند اما بعضی. اجتماعی را پر کردند

 تظاهرات عظیمی را در میدان تحریر برگزار۲۰۱۳دیگر تنها نگران وضعیت کشور بودند، در ژوئیه ی 

اندکی پس از آن، ارتش مصر با کودتای وحشیانه ای کشور را به کنترل خود درآورد و اعتراضات. کردند

 معترض در۶۰۰دولت نظامِی جدید دست به کشتار بیش از . را نشانه ی مشروعیت اقدامات خود شمرد

به نظر می رسد که دولت های مستبد خود را چندان برای تحلیل علمِی شبکه ها و. میدان رابعه ی قاهره زد

در عوض، اغلب با این فلسفه. نمی اندازند ویژگی های کنش گران آنالیِن تحت نظارِت مخفیانه به زحمت 

به همه  شان شلیک کنید، بگذارید وحشت آنها را سر جایشان بنشاند: »هدایت می شوند .«

دولت های دیگر، که کمتر مایل یا قادر به درگیر شدن در چنین خشونت های انبوه بی رویه ای هستند،

آموخته اند که حوزه ی عمومِی شبکه ای را از طریق مجموعه ای از سیاست های مناسب تر با دوران جدید

ً. نظارت و سرکوب اصوالً به سیاِق پیش بینی های پیشادیجیتالِی ما عمل نمی کند. کنترل کنند لزوما

به جای نوعی تمامیت خواهِی کامِل مبتنی بر ترس و انسداد اطالعات،. جورج اورول نیست ۱۹۸۴ فضای

روش های جدیدتِر متکی بر اهریمن سازی در رسانه های آنالین و بسیج ارتش حامیان یا کارمندان حقوق بگیر

است که آب های آنالین را با اطالعات گمراه کننده، سرریز اطالعاتی، تردید، سردرگمی، آزار و اذیت و

این به نوبه ی خود ره یابی در حوزه ی عمومِی شبکه ای و تفکیک واقعیت از. حواس پرتی گل آلود می کند

بسیاری از دولت ها به جای اقدام مستقیم. مجاز و حقیقت از فریب کاری را برای مردم عادی دشوار می کند



در مورد ارتباطات سیاسی مخالفان، می کوشند تا با هک کردن و انتشار اطالعات شخصی و خصوصی

ی آلدوس هاکسلی پیش گوتردنیایقشنِگنو در هر صورت،. کنش گران آنها را شرمسار کنند یا آزار دهند

اورول به نظر می رسد، که تمامیت خواهی را با کنترل متمرکز اطالعات ترسیم می کرد، و بیشتر ۱۹۸۴ از

.در مورد اتحاد جماهیر شوروی مصداق دارد تا حوزه ی عمومِی شبکه ای کنونی

در حالی که جنبش اجتماعی باید مردم را به کنش گری وادارد، دولت یا گروه قدرتمنِد مدافعِ وضع موجود

ماهیت نسبتاً آشفته ی اینترنت، انباشتگِی. باید تنها به قدر کافی سردرگمی برای فلج ساختن مردم ایجاد کند

اطالعات و ممیّزان ضعیفش می تواند با باز گذاشتن دسِت دولت ها برای توسعه ی شکل های جدید سانسور، نه

بر اساِس مسدود کردن دسترسی به اطالعات بلکه بر مبنای ارائه ی اطالعاِت بالاستفاده، به طور نامتقارنی

.آنها را قدرتمند کند

فعاالن اغلب با آزار و اذیت و توهین. حوزه ی عمومِی شبکه ای چالش های فراوان دیگری را پدید می آورد

پلتفرم های. سازمان دهی شده از سوی دولت ها یا مخالفان خود در رسانه های اجتماعی مواجه می شوند

تبلیغات محور از الگوریتم ها ــ نرم افزارهای پیچیده ــ برای کنترل میدان دید بهره می برند و گاه پیام های فعال

را ایجاد کند که« اتاق های پژواکی»فیلتر کردن آنها می تواند . را به نفع محتوای تبلیغات پسندتر خفه می کنند

گرد هم آیند، اما سپس منازعات خصمانه ی آنالیِن( از جمله کنش گران جنبش اجتماعی)در آن افراد هم فکر 

.خود را پی می گیرند، بر قطب بندی ها می افزایند و در نتیجه بسیاری از مردم را از سیاست دور می کنند

جنبش ها همچنین می توانند از همین پلتفرم ها برای پیشبرد اهداف خود بهره ببرند، زیرا این فناوری ها به

افراد فرصت می دهد تا یکدیگر را بیابند، روایت خود را بسازند و تقویت کنند، به عموم مردم دسترسی

جنبش ها در حال ساختن تاریخ خویش اند، اما در شرایط و با. داشته باشند، و سامان بخشی و مقاومت کنند

.ابزارهایی که انتخاِب آنها کامالً در اختیار خودشان نیست

.و این ابزارها روند رویدادها و جنبش های اجتماعی را به شیوه های اغلب پیش بینی ناپذیری شکل می دهند

پویایِی متناقض و بعضاً خالف انتظاری که با پیدایش دستگاه چاپ سربرآورد، آشکارا نشان می دهد که از

و وقتی نوبت به درک نقاط قوت، ضعف،. پیامدهای فناورِی ارتباطاِت انقالبی چیز زیادی نمی دانیم

.چالش ها، فرصت ها و آینده ی جنبش های شبکه ای می رسد، احتماالً تازه در آغاز فهم معنای آنها هستیم
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