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چکیده
در مقاله پاش رو ،تاالش شاده اسات ضامن پارداختن باه چاتات  ،چگاونگ پاادایش و
مؤلفههای اساس نظم سااس دولت -ملت ،چالشهای که در سالهاای اخاار ،در بتاااری از
نقاط جهان متوجه این ساختار سااس بوده است ،مورد بررس قرار اارد .باه ایان منظاور کاه
مشخص شود آیا رسانههای ارتباط نوین ،و بهطور مشاخص شابکههاای اجتمااع اینترنتا ،
نقش در ارفتاری دولتهای مل در شرایط کنون داشتهاند یا خار .و در صورت ایفاای نقاش،
این شبکهها واجد چه ویژا ها و ظرفاتهای هتتند که آنها را قاادر باه انجاا ،چناان کااری
کرده است .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی ،و به لحاظ روش ،پسرویدادی است .دادههای
مورد نااز آن ناز ،به شاوه مطالعات کتابخانهای اردآوری شده است .یافتههاای پاژوهش ،مؤیاد
نقش رسانههای نوین در بحران دولت -ملتها بوده است .همچنان مشخص شد ،این رسانهها از
طریق اعطای بتتری به نتبت امن و خارج از کنترل و دروازهبان دولتها ،کنشگران اجتمااع
را قادر م سازند که با شبکهبندی و توسعه آن ،شبکههاای سانت ِ صااحب و حاافک قادرت در
جامعه را به چالش بکشند.
واژگان کلیدی :دولت -ملت ،رسانههای نوین ،شبکههای اجتماع  ،جنبشهای اجتمااع ،
مانوئل کاستلز ،جامعه شبکهای.

 .1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت رسانه (دانشگاه سوره)
mostafasabbaghi22@gmail.com
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مقدمه
نظم دولت-ملت ،از آغاز پادایش در سال  1158ماالدی ،مانند سایر شاوههاای اداره
جوامع ،با چالش های فراوان مانند جنگ ،شورش ،قحط و  ...روبهرو باوده ،اماا باه هار
شکل ،با پشت سر اذاشتن این پتت و بلندیها ،به حاات خاود اداماه داده اسات و در
حال حاضر ،مهمترین واحد سااس در عرصه جهان به حتاب ما آیاد .باا وجاود ایان،
چند سال است که این دولتهای مل  ،با مشکل جدی مواجه هتتند که حکومتهاای
پاش از آنها ،آن را تجربه نکارده بودناد :جنابش هاای اجتمااع کاه ریشاه در جهاان
پتامدرن و آداب ،باورها و یافتههای فنآورانه مختص این عصر دارند و روز به روز ،عرصاه
را بر اعمال حاکمات دولت -ملتها تنگتر م کنند .همزمان آغااز ایان جنابشهاا باا
پاشرفت های شگرف در حوزه فناوریهای ارتباط  ،بویژه اتترش امکان بهارهمنادی از
شبکه جهان اینترنت ،و استفاده حداکثری جنبشها از این امکانات ،باعاث شاد برخا ،
جنبشها را پاامد طباع پاشرفتهای فناوری بدانند .در مقابل ،اروه باه کلا منکار
امکان چنان ایفای نقش از سوی رسانههای جدید شدند.
همانطور که افته شد ،نظم دولت -ملت در حال حاضر ،مهمترین و مقباولتارین شااوه
اداره جوامع انتان  ،از جمله کشور ایران است .باه هماان دلاال بحرانا شادن شارایط آن،
بدون شک تأثار خود را بر زندا بتااری از مرد ،جهان از جمله ایران خواهد اذاشات؛ کماا
اینکه اذاشته است .این موضوع در کنار اظهارنظرهای افراط و تفریط در مورد رساانههاای
نوین اینترنت  ،و نتبت آن با جنبشهای اجتماع ِ مخاال اعماال حاکماات از ساوی دولات،
اهمات و ضرورت پرداختن به این موضوع را نمایان م سازد.
در ادامه ،ابتدا با نظم دولت -ملت باشتر آشنا م شویم و نظار کارشناساان را دربااره
روزاار نابتامان آن مورد توجه قرار ما دهاام .پاس از آن رساانههاای ناوین را معرفا
م کنام و در پایان ،با بررس آرا و نظرات یک از اندیشمندان صاحبنظر در ایان حاوزه،
یعن مانوئل کاستلز ،جامعهشنا

اس اناای و استاد دانشگاه برکل  ،تالش خواهام کارد

به این پرسش پاسخ دهام که آیا رسانههاای ناوین ارتبااط  ،نقشا در اوضااع کناون
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دولتهای مل داشتهاند یا خار .و در صورت ایفای نقش ،چگونه ایان مهام را باه انجاا،
رساندهاند و احتمانً م رسانند.
پرسشهای اساسی
همانطور که باان شد ،این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
ا آیا دولتهای مل  ،با بحران مواجه هتتند؟
ا در صورت اثبات مواجهه دولتهای مل با بحران ،آیاا رساانههاای ناوین ارتبااط ،
نقش در آن داشتهاند؟
ا در صورت اثبات مواجهه دولتهای مل با بحران و نقشآفرین رسانههای ناوین در
آن ،این رسانهها چگونه و با چه ظرفاتهای قادر به انجا ،چنان کاری شدهاند؟
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی ،و به لحاظ روش ،پسرویدادی است .دادههاای
مورد نااز آن ناز ،به شاوه مطالعات کتابخاناهای و باا بررسا کتاب و مقاانت علما و
نشریات الکتروناک اردآوری شده است.
دولت ر ملت
جنگهای مذهب که ناش از ظهور جنبشهای اصالح دین در اروپا و بروز کشامکش
ماان آنها با شاخه متلط متاحات ،یعن مذهب کاتولاک باود ،سارانجا ،پاس از اذشات
س سال و برجای اذاشتن تلفات و ویران های فاراوان ،باا امضاای قارارداد آتاشباس در
منطقه وستفالاا واقع در خاک ام راطوری مقد

رو ،پایان یافت .براساا

ایان عهدناماه،

ام راتوریهای بزرگ اروپا و دوکنشانان آنها ،جای خود را به دولاتهاای ملا دادناد .باا
اینکه بشر از آغاز روی آوردن به زندا اجتماع  ،به لزو ،وجود نوع مرکزیت مقتدر برای
اداره اجتماعات خود و هماهنگ و رفع تزاحمات احتمال بان افراد ،پا بارد و بار هماان
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اسا  ،حکومتهای قبالهای ،دولت -شهرها و ام راتاوریهاا ،یکا پاس از دیگاری پدیاد
آمدند ،اما این شاوه از حکمران  ،ویژا های داشت که آن را از ساختارهای سااس پااش
از خود متمایز م ساخت .درحال که برخ منابع حقوق و سااس  ،سه خصاصاه اصال را
برای آن برشمردهاند که عبارتاناد از :سارزمان ،جمعاات ،حکومات؛ دیگار حقوقادانان و
سااساون به عامل چهارم هم اشاره داشتهاند که حاکماات خواناده ما شاود .حاکماات
فصل ممازه دولتها در نظا ،بانالملل ،و ناز مهمترین تفاوت آنهاا باا واحادهای سااسا
سابق ،شناخته م شود .به این معنا که واحدهای سااس پاشان یا دولتهای سابق ،فاقاد
ویژا حاکمات بودند (بهتتان  .)1931 ،بهطور کل  ،دولت ملا را مادل سااسا کاه
اقتدار آن برارفته از ملت باشد ،تعریاف ما کنناد ( .)McLean, 1996:331ایان اقتادارِ
برآمده از اراده ملت ،همان حق حاکمات و اختاارداری دولت نتابت باه ملات اسات و در
درون مرزها ،در انحصار اوست .ملت را ناز ،مجموعهای از افاراد ما دانناد کاه باه واساطه
اشتراک در همه یا اکثر این عوامل ،یعن نژاد ،سارزمان ،زباان ،فرهناگ ،تااریخ ،عقایاد و
جهانبان  ،به هم پاوند م خورند و احتا

تعلق و هویت مشترک دارند (شااخ شاعاع ،

 .)1981:11البته تعاریف مختلف و متفاوت از ملت و مؤلفههاای تشاکالدهناده آن شاده
است .برای مثال ،نظریه آلمان  ،بناااد ملات را ناژاد ما داناد (ابوالحماد .)199:1911 ،در
مقابل ،نظریه فرانتوی ،با وجود اینکه اهمات نژاد ،زبان ،مذهب و دیگر مشخصات قاوم را
نادیده نم اارد ،ول برای تشکال ملت و پاادای احتاساات ملا  ،عامالهاای تااریخ ،
اقتصادی و معنوی را ناز نز ،م داند( .ابوالحمد)194:1911 ،
پامان وستفالاا ،برای دولتهای متعهد ،خواه کاتولاک باشند یا پروتتاتان ،خاواه از نظار
سااس طرفدار مونارش باشند یا جمهوریت ،حقوق متااوی در نظار ارفات و باه تباع آن،
حاکمات در قلمرو معان را قانون کرد .از این اذشته ،نقش تعااانکنناده دولت در اقتصااد
و کنترل و جهتده در امور مربوط از الزامات سند پاشگفته بود .همچنان چارچوب رواباط
بانالدول که پاشتر از سوی کلاتا تعریف و تعاان م شد ،با پادایش معاهده یااد شاده ،باه
حقوق بانالملل وااذار اردید (امارکواسم  .)89:1931،در واقاع ایان پاماان ،حاوزه کانش
کلاتا را به امور دین  ،و حوزه کنش دین را به امور شخص (غاراجتماع ) محدود کرد.
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با ظهور ناساونالاتم ،نختت اروپا و آمریکا ،س س آساا و آفریقاا باا ایان جنابشهاا
مواجه شدند که سرانجا ،در دهه شصت ماالدی اکثر کشورهای جهان ،به حاکمات مل
دست یافتند .از دیدااه جامعهشناخت  ،این نوع دولتها ،در بتاتر مدرناتاه نشاو و نماا
یافتند که برارفته از انقاالب صانعت و اندیشاههاای حقاوق طباعا و فردارایا باود
(امارکواسم  .)89:1931،این روند ،در بخش اقتصاد ،خود را به شاکل سارمایهداری یاا
همان کاپاتالاتم نمایان ساخت و شروع به تکثار خود در نقااط مختلاف دنااا کارد .باا
جهان شدن اقتصاد لابرالاتت  ،بتترهای مناسب حکومت جهان تکوین یافت؛ چرا کاه
نظا،های اقتصادی همگن ،اقتضا م کردند که رژیمهای سااس ناز متجانس شوند ،زیارا
در غار این صورت ،بازتولاد آن در درازمدت دشاوار ما شاد (امارکواسام .)31:1931،
مدرناته از جوامع اروپای غرب پا ارفت و شروع به انتشار خود کرد و تبدیل به پاارادایم
متلط در باشتر نقاط دناا شد .اما همچون ساایر دساتاوردهای بشاری ،پایادار نماناد و
داراون های اتترده در ابعاد فکری ،اقتصادی ،فرهنگ و فنااوری ،انتاان را از اواساط
قرن باتتم ،وارد عصر جدیدی کرد که از آن با عناوین چاون فرامدرناتاه ،فراصاانعت ،
جامعه انفورماتاک و  ...یاد م شود .ایان ااذار تااریخ  ،نجار ،تاأثار خاود را بار نظام
دولت-ملت که زایاده مدرناته بود ناز اذاشت .بر هماان اساا  ،صااحبنظران از اوایال
دهه  31به این سو ،در خصوص آینده احتمال ایناونه دولتها ،نظریاهپاردازی کردناد؛
چرا که عقاده داشتند بعد از این ،واحدهای بانالملل مذکور ،دیگر نم توانند هدفمناد
عمل کنند و آن کارکردی را که نزدیک به چهار سده در خصوص وحدتبخش به آحااد
ملت و نظم جهان داشاتند ،تاداو ،بخشاند (امارکواسام )82:1931،؛ زیارا از دیادااه
کارکردارای  ،هر پدپده تا زمان م تواند به موجودیت خاود تاداو ،بخشاد کاه وظاایف
خود را بدون ضعف و اختالل انجا ،دهد .و اار دولت-ملت بهعنوان یک نهااد ،نتواناد بار
کارکردهای هدفمند خود جامه عمل ب وشاند ،آنگاه علل وجودی آن قابل توجاه نخواهاد
بود .بنابراین ،پرسش اصل  ،درباره عملکرد این دولتهاست که امروزه یعنا در عصاری
که سااست ،جهان م شود و جوامع ناز به سمت و سوی فرامدرناتاه پااش ما روناد،
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دولتهای مذکور از ایفای نقشهای خود عاجز م مانند .از این رو به نظر ما رساد ساه
کارکرد مهم این دولتها ،یعن کارکرد ایدئولوژیک ،فرهنگ و اقتصاد در حال حاضار باا
بحران و چالش مواجه است( .امارکواسم )84:1931 ،
دولتهای مل  ،نتبت به زمان و مکان کارکردهای متفاوت داشتهاند ،که باشتر ایان
کارکردها یا منتو شده یاا رو باه زوال ااذارده اسات .بارای نموناه در ممالاک تحات
استعمار ،آنچه مل ارای را رونق م بخشاد ،حضور ،نفوذ و سالطه باگانگاان بار اماور و
نارضایت اجتماع ناش از احتا

تحقار مرد ،بوم بود؛ که بااور باه لازو ،انتاجا ،و

وحدت ارد یک ارزش مشترک برای رهای از بند ذلت را در مااان آحااد افاراد جواماع
متتعمرات ایجاد م کرد .نخبگان ناز هدایت این موج مردم را به دست ما ارفتناد و
در نهایت ،در صورت موفقات مبارزات ،دولت مل روی کار م آماد .اماا باا پایاان عصار
کلوناالاتم و تغاار روش نفوذ و سلطه باگانگان از بعد سااس به بعد فرهنگا  ،باهطاور
طباع این کارکرد دولت مل ناز از ماان رفت.
همانطور که پاش از این باان شد ،نظام دولات -ملات باهمنظاور پایاان دادن باه نازاع
س ساله مذهب در اروپا روی کار آمد .امضاکننداان پامان وستفالاا درصدد بودند با تشاکال
دولتهای سکونر ،مذهب را از ساحت اجتماع و سااست حذف کنند؛ چارا کاه آن را عامال
بروز کشمکشهای ب پایان بان افراد و اروهها م دانتتند .اما در هزاره سو ،مااالدی ،شااهد
بازاشت روزافزون مذهب هتتام .این نشان م دهد حت اار تا سالها ،حکومات ملا قاادر
به کنترل جنبشهای اجتماع و سااس ا مذهب بود ،دیگر این توان را ندارد.
بنا به ادعای والرشتاین ،این نحله نزدیک به دو سده با سوساالاتم در مبارزه بود که باا
انحطاط جهان سوساالاتات  ،مواضع آن ،ب معناا شادند (امارکواسام .)31-32 :1931 ،
با فروپاش سوساالاتاام ،در عمال کاارکرد ایادئولوژیک دولات-ملات در قباال هویات
طبقات  ،معنا و مفهو ،خود را از دست داد و به دنیل اونااون که در رأ

آنهاا مناافع

کاپاتالاتم جهان قرار دارد ،هم اقتصاد ،و هام نااروی کاار جهاان شاد؛ از ایان رو باا
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جهان شدن کاراران ،جنبشهای آنان ناز جهان خواهد شد که در چنان وضاع فقاط
حکومت جهان م تواند در مقابله با آن نقش محوری ایفا کند)Kay, 2005:715( .
مادلتک دراینباره اذعان م کند ،عمر دولت -ملت ،به مرحله پایان خود رساده اسات و
شک ناتت که جاایگزین ایان امار حکاومت جهاان خواهاد باود؛ باه عقااده وی ،آرزوی
دستااب به ساطره جهان از روزااران قدیم در بان برخا از رهباران وجاود داشاته اسات.
نختتان بار ،این مغولها بودند که در سال  1211ماالدی اقدا ،به جهااناشاای کردناد .از
سال  1151به بعد ،بریتاناا اا،های اساس در تتلط بر جهان برداشت؛ مدل دولت -ملات ،از
طریق کشور نامبرده به دورترین نقاط جهان انتقال یافته است .با جهاان شادن سااسات در
سال  ،2181دناا شاهد یک حکومت جهان خواهد بود( .امارکواسم )32:1931،
اوتلاب معتقد است که جای دولت-ملت را بر اسا

مل ارایا قاوم  ،دولاتهاای

ایالت خواهند ارفت که در آن ،باید متائل سرزمان ،به نفع جمعات ساکن که ریشه در
آن آب و خاک دارند ،بهخوب تعریف شود)Gottlieb, 1994:105( .
نانت فریزر تحلال م کند که ااار رواباط قادرت در سااختارهای اجتمااع معاان
وجود داشته باشند که بر مبنای چارچوببندیهای فضای و زمان شاکل ارفتاه و ایان
چارچوببندیهای فضای و زمان در اصل دیگر در ساطح ملا جاای نداشاته باشاند،
بلکه بهطور همزمان در سطوح مل و جهان عمل کنند ،آنگاه مرز جامعه تغاار م کناد
و چنان تغااری در چارچوب مورد اشاره رواباط حااکم بار قادرت کاه ورای ملاات نااز
تعریف م شود ،جای م اارد)Fraser, 2007) .
البته از نگاه کاستلز ،این بدان معنا ناتت که بگویام دولات-ملات از باان ما رود ،بلکاه
م توان افت مرزهای مل مربوط به روابط قدرت صرفاً به یک از وجوه بدل م شاود کاه
قدرت و پادقدرت در آن ظهور م کند .در نهایت ،این موضوع بر حکومت ملا – فا نفتاه-
تأثار م اذارد؛ حت اار دولت-ملت به منزله شکل معان از سازمانهای اجتمااع از باان
نرود ،نقش ،ساختار و کارکردش دچار داراون م شاود و باهتادریج باه سامت شاکل
جدیدی از دولت اا ،برم دارد( .کاستلز)18:1931 ،
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اینطور که مشخص است ،دولت -ملت به پایان راه خود رساده است یا حداقل اینکه
برای ادامه حاات ،بایتت دچار تحول اساس شاود .آنچاه در ایان مقالاه باه دنباال آن
هتتام ،نقش رسانه های نوین ،در قرار ارفتن نظام دولات -ملات در ایان وضاع اسات.
بر همان اسا  ،ابتدا نز ،است این رسانهها را باشتر معرف کنام.
رسانههای نوین
مککوایل رسانههای نوین را مجموعاه متماایزی از فنااوری ارتبااط ما داناد کاه
خصایص معان را در کنار نو شدن ،امکانات دیجاتال و در دستر

باودن وسااع بارای

استفاده شخص بهعنوان ابزارهای ارتباط  ،دارا هتتند .وی م اوید :توجاه ماا باهطاور
مشخص بر مجموعهای از فعالاتهای متمرکز است که با عنوان «اینترنت » مطارحاناد،
بویژه و باشتر در موارد استفاده همگان آن شامل اخباار آنالیان ،آاها هاای بازرااان ،
استفاده از برنامههای تولادی مانند باراذاری موساق و موارد مشابه ،شرکت در بحثهاا
و افتواوها ،استفاده از شبکه جهان وب ،جتتوجوی اطالعات و شاکلهاای باالقوه و
خاص ارتباط (بابای  .)111:1932 ،نقطه افتراق که مانویک باهعناوان ویژاا خااص
رساانه نااوین باادان اشاااره ما کنااد« ،تعااامل بااودن» یااا «فرارسااانه بااودن» آن اساات
( .)Manovich, 2001رسانه نوین بهدلال پلتفر ،تعامل آن ،دسترس کاربران را در هر
زمان ،مکان و قالب ،امکانپذیر م سازد و کااربران ،رساانه جمعا را در مقااا

رساانه

کوچک و شخص شده تجربه م کنند ( .)Baehr, 2009:15در عاان حاال بایاد اشااره
کرد که مرد ،با توجه به زمانههای اجتماع شان با رسانه ناوین باه تعامال ما پردازناد
( .)Katz, 2002:135رسانههای نوین بهطور اتترده در جنابشهاای اجتمااع بارای
آموزش ،سازمانده  ،اشتراک فرآورده های فرهنگ جنبش ،ارتباط ،ایجااد همبتاتگ و
مانند آنها مورد استفاده قرار م اارناد ( .)Reed, 2005البتاه برخا نتابت باه نقاش
تما،عاار رسانه نوین در جنبشهای اجتمااع تردیاد دارناد و باهعناوان دنیال آن ،باه
نابرابری در دسترس و عد ،فراااری در وسعت که جنبش اتترده شاده اسات ،اشااره
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م کنند ( .)Wasserman, 2007کاستلز اتترش اینترنت را موجب پدیدار شدن شکل
نوین از ارتباط تعامل م داند و بر این باور است که ارتبااط همزماان و امکاان ارساال
پاا ،بهطور محدود یاا وسااع در درون شابکه ارتبااط اینترنات ،مرزهاای ناوین را در
ارتباط تعامل اشوده است .در فرایند این ارتباط تعامل  ،کاربران قادرند نوع پااا،هاای
را که مایلاند دریافت کنند ،تعریف نمایند و به کنش ب ردازند( .بابای )181:1932 ،
جنبشهای اجتماعی
جنبشهای اجتماع قرن باتتویکم را م توان مهمترین چالش دولتهای ملا در
متار اعمال حاکماات دانتات .ایان جنابشهاا ،با تردیاد از ناوع بحاران اقتصاادیِ
ساختاری و بحران مشروعات در حال تعماق ،سرچشمه م اارند؛ بحارانهاای کاه باه
فرسایش دولت رفاه که ثبات اجتماع  ،برای دههها بر آن مبتن شده باود ،انجامااده
است (کاستلز .)181 :1939 ،احتاا

حقاارت ناشا از بادبان و خاودبان صااحبان

قدرت ،اعم از قدرت مال  ،سااس یا فرهنگ  ،مردمان را ارد هم آورده اسات (کاساتلز،
 )11 :1939تا با در دست ارفتن جریان امور ،بارون از مجاری نهادینه ،در کنش جمع
دراار شوند و از خواستههای خاود دفااع کنناد و باه تادریج ،حاکماان و حتا احکاا،
شکلدهنده به زندا شان را تغاار دهند( .کاستلز)185 :1939 ،
البته جنبشهای اجتماع  ،جنبشهای هاجان هتتند و با برنامه یا راهبرد سااس
آغاز نم شوند .اما انفجار بزرگ یک جنبش اجتماع  ،با تغاار شکل از هاجان به کانش
به وقوع م پاوندد .تر

(احتا

منف ) و اشتااق (احتا

مثبت) ،احتاسات هتاتند

که باش از همه به بتاج اجتماع و رفتار سااس  ،مرتبط م شوند .ایان دو ،خاود از دو
نظا ،انگازش بناادین انتان ،یعن ارایش و پرهاز ناش ما شاوند .اارایش ،باه رفتاار
هدفجویانه مربوط است و انتان را به کتب پاداش مشتاق م کند .این اشتااق ،با نوع
احتا

مثبت دیگر یعن اماد ،در ارتباط متتقام اسات .امااد و قادرت تصاور آیناده،

انتان را به کنش هدفجویانه وام دارد .اما پاش از آن بایتت بر هاجان منف ناشا از
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نظا ،انگازش پرهاز ،یعن اضطراب ،غلبه شود؛ اضطراب که به تر

م انجامد .هاجان

منف دیگری ناز قادر اسات بار اضاطراب غلباه کناد و آن ،عصابانات اسات؛ چارا کاه
پژوهشها نشان م دهند که عصبانات ،خطرپذیری انتان را افزایش م دهاد .بناابراین،
احتا

ناعدالت  ،از راه ایجاد عصبانات ،منجر به چارا بار تار

ما شاود .غلباه بار

تر  ،به جایگزین هاجانات مثبت ما انجاماد .در صاورت کاه باان عادهای از افاراد،
احتا

تحقار شدن ،استثمار شدن ،نادیده ارفته شدن یا بد نماینادا شادن ،حااکم

شود ،نوع همدل بان آنها شکل م اارد و ظرفات نز ،برای غلبه بار تار

و تبادیل

آن به کنش ،ایجاد م شود( .کاستلز)21-22 :1939 ،
با این حال ،فقر و نارضایت سااس را نم توان تنها عوامل آغاز خازش علاه دولاتهاا در
این چند سال اذشته دانتت؛ چرا که جنبشها ،ناازمناد بتااج هاجاان و امااد باه امکاان
تغاار هتتند (کاستلز )181 :1939 ،و بدون آن ،از حد عصبانات فردی فراتر نخواهناد رفات
و چه بتا به عادت تبدیل شوند .در اینجا ،به فرایند ارتباط کارآمدی ناااز اسات کاه افاراد و
تجربااتشان را به هم متصل کند .ایان فرایناد ،هرچاه ساریعتار و تعاامل تار باشاد ،قادرت
همافزای باشتری خواهد داشت (کاستلز .)22 :1939 ،حال ،شبکههای اجتماع اینترنت باا
در اختاار اذاشتن امکان شبکهبندی تصاویر و پاا،هاا ،بتاتر مناساب را فاراهم آورده و ایان
همافزای را ایجاد کردهاند (کاستلز .)181 :1939 ،این بتتر ،از آنجا که مبتن بر شابکههاای
ارتباط افق تعامل است ،به دشواری از سوی حکومتها ،قابلات کنترل دارد .به همان دلاال
است که حکومتهاا ،از اینترنات ما ترساند (کاساتلز .)15 :1939 ،شابکههاای اجتمااع
دیجاتال مبتن بر اینترنت و پلتفر،های ب سام ،ابزارهای اساس برای بتااج ،ساازمانده ،
هماندیش  ،هماهنگ  ،و تصمامااریاند .اینترنت فقط ابزار ناتت؛ اینترنت ،شارایط را بارای
شکل از عمل مشترک فراهم م کناد کاه باه جنابش با رهبار ،امکاان بقاا ،هاماندیشا ،
هماهنگ و اتترش م دهد( .کاستلز)135 :1939 ،
عالوه بر این ،ارتبااط بنااادی عمااق تاری باان اینترنات و جنابشهاای اجتمااع
شبکهای شاده وجاود دارد .آنهاا هار دو در یاک فرهناگ خااص مشاترکاناد :فرهناگ
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خودمختاری ،که م توان آن را قالب فرهنگ بناادین جوامع معاصر دانتت 1.جنبشهاای
اجتماع  ،از جنبشهای اعتراض  ،متفاوتاند .این جنابشهاا ،در اصال فرهنگا هتاتند.
جنبشهای که ما اکنون مشاهده م کنام ،با تأکاد بر استقالل مرد ،از نهادهاای جامعاه،
تجتم بخش برنامه بناادین تبدیل مرد ،به کارازاران زندا خود هتاتند .در پاسزماناه
این فرایند تغاار اجتماع  ،داراون فرهنگ جوامع ما قرار دارد؛ داراون فرهنگ ناشا
از مجموعه جدیادی از ارزشهاسات کاه باا عنااوین فردشادا  2و خودمختااری تعریاف
م شوند .فردشدا  ،عبارت است از ارایش فرهنگ که روی برناماههاای فارد باه مثاباه
مهمترین اصل جهتدهنده به رفتار او تأکاد م کند .البتاه نبایتات آن را باا فردارایا

9

اشتباه ارفت؛ چرا که هدف غای فردارای  ،بهزیتت فرد است ،اماا فردشادا ما تواناد
فرد را به کنش جمع و آرمانهای مشترک چون حفک محاطزیتت برسااند .اماا مفهاو،
خودمختاری ،اتتردهتر است ،چنانکه م تواند هم باه فارد و هام باه کنشاگران جمعا
ارجاع داشته باشد .خودمختاری ،اشاره به ظرفات یک کنشگر اجتماع برای تبدیل شادن
به سوژه ،از طریق تعریف کنش خود درباره برناماههاای سااخته شاده باهطاور متاتقل از
نهادهای جامعه و براسا

ارزشهاا و مناافع آن کنشاگر اجتمااع دارد (کاساتلز:1939 ،

 .)135-134شبکه های اجتماع اینترنت  ،با فراهم کردن امکان ارتباط جمع خودانگاز،5
 .1دیوید رایزمن جامعهشنا  ،با بررس تاریخ تمدن بشریت از نگاه ارتباطات ،سه دوره را مورد بازشناس قرار داد:
دوره انتان سنتراهبر ،دوره انتان درونراهبر ،دوره انتان دارراهبر .وی معتقد است ،با پادایش رسانههای
ارتباطجمع  ،انتان به دوره ای وارد شد که دیگری هدایت و راهبری او را به دست ارفت .ول به نظر م رسد با
ظهور و نفوذ شبکههای اجتماع اینترنت  ،شاهد بازاشت نوع جدیدی از انتان درونراهبر هتتام .با این تفاوت
که انتان درونراهبر پاشان ،تحت تأثار رسانههای مکتوب ،باشتر تمایل به اوشهااری داشت؛ ول

انتان

درونراهبر جدید ،تحت تأثار شبکه های اجتماع  ،به کنش اجتماع متمایل است.
2. Individuation
3. Individualism
 . 5کاستلز ،نتاجه داراون بناادین در عرصه ارتباطات را که در چند سال اخار روی داده است ،ظهور سبک
جدیدی از ارتباطات م داند که خود آن را «ارتباط جمع

خودانگاز» ()mass-self communication

م نامد .استدنل او برای خودانگاز بودن این سبک ،امکان تولاد انبوه پاا ،،و ناز اختاار و اراده کنشگر ،در
خودتولادی ،خوداردان و خودازین پاا ،است( .کاستلز)1931 ،
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پایگاه نز ،برای خودمختاری مطلوب کنشگر اجتماع از نهادهاای جامعاه را ،باه او اعطاا
م کند (کاستلز)15 :1939 ،؛ زیرا این شبکهها ،تا اندازه زیادی ،خارج از کنترل حکومتها
و شرکتهای عمل م کنند که در طول تاریخ ،باه انحصااری کاردن کاناالهاای ارتبااط،
بهمثابه شالوده قدرتشان پرداختهاند( .کاستلز)3-11 :1939 ،
جامعه شبکهای
حکومتها و شرکتها و بهطور کل نهادهای که حاات اجتماع را شکل م بخشند
و قانونمند م سازند ،هاچااه تجل یک «جامعه» ناتاتند؛ آنهاا در واقاع رواباط قادرت
تبلوریافتهاند (کاستلز .)11:1931 ،ایان نهادهاا ،از شابکههاای قادرت اوناااون مانناد
شبکههای مال  ،رسانهای ،سااس  ،فرهنگ  ،نظام -امنات  ،جنای  ،و شبکه بتاار مهام
تولاد و بهکارااری علم ،فناوری و مدیریت دانش تشکال شدهاند .این شبکهها ،در عاان
تمایزات فراوان در هدف و روش ،یک منفعت مشاترک دارناد؛ و آن چاازی ناتات جاز
کنترل ظرفات تولاد قواعد و هنجارهای جامعه ،از طریق نوع نظا ،سااس پاسخگو باه
خودشان .بنابراین ،در حال که شبکههای ارتباط  ،ساخت معنای را به انجا ،م رساانند
که قدرت بر آن متک است ،دولت با ایفای نقش هماهنگکننده ،شابکه پااشفرضا را
برای کارکرد مناسب این شبکهها ایجاد م کند (کاستلز .)14 :1939 ،البتاه ،فراینادهای
معطوف به ساخت قدرت ،دو اونهاند .بخش بر حفک حاکمات موجود تأکاد دارند یاا در
پ تصرف آن هتتند؛ و بخش دیگر ،به نمایندا از منافع و ارزشهای محرو ،و مغفول
مانده ،به مقاومت در برابر حاکمات م پردازناد (کاساتلز .)11-11 :1931 ،ایان تواناای
مقاومت در برابر ساختارها و صاحبان و محافظان آن ،از آنجا ناش ما شاود کاه قادرت
خصاصهای فردی یا اروه ناتت ،بلکه ظرفات رابطهای است که کنشاگر اجتمااع را
قادر م سازد بهاونهای ناهمتنگ ،بر تصمام سایر بازیگران یا کنشگران اجتماع تاأثار
بگذارد .ناهمتنگ در این تعریف ،بر این موضاوع دنلات دارد کاه در رواباط حااکم بار
قدرت ،وزن تأثاراذاری در یک سوی ارتبااط ،باشاتر از ساوی دیگار آن اسات .اارچاه
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هاچااه شاهد تأثار یکسویه مطلق در فرایند ارتبااط نخاواهام باود و هماواره امکاان
پرسشگری و مخالفت از سوی موضع که دست پایان را در ارتباط دارد ،وجاود خواهاد
داشت؛ چرا که تتلام و پذیرش ،ظرفات معان دارد .بر همان اسا  ،زمان که بازتااب
مخالفت و عد ،پذیرش ،قویتار از تتالام و پاذیرش شاود ،رواباط قادرت ،دساتخوش
داراون م اردد و متناسب داراون های ر داده ،ساختارها ناز دچار تحاول خواهناد
شد 1.در این شرایط ،اار موضع قوی ،بهمنظور حفک حاکمات خود ،با تکاه بر ساختارها،
به رفتار خشونتبار روی آورد و ظرفات رابطهای دیگار باازیگران را نادیاده انگاارد ،ذات
رابطه از بان خواهد رفت .اما خود این موضوع ،منجر به تباان دوبااره رواباط قادرت در
مواجهه با دیگر موضوعات م شود .در ادامه ،سازوکارهای حاکمات باز هم دست باهکاار
م شود و به این ترتاب ،رفتهرفته مازان خشونت افزایش م یاباد و همچاون عاامل در
کنار سایر عوامل ،نهادینه م اردد (کاستلز .)1-2 :1931 ،اجبار و ارعااب ،ساازوکارهای
اساس برای تحمال اراده کتان است که نهادهای جامعه را براسا

ارزشهاا و مناافع

خود م سازند و آن را کنترل م کنند( .کاستلز)19 :1939 ،
ساخت قدرت و کتب توانای کنترل دیگران ،بر دو پایه استوار اسات :یکا تواناای
ساخت و برنامهریزی شبکهها (برنامهنویت ) و دیگری ،توانای اتصال باه هام و حصاول
اطمانان از همکاری آنها با یکدیگر (ساویاچانگ) (کاساتلز .)11:1931 ،برناماه نویتاان
(مانند حکومت ،مجلس ،دستگاه نظام و امنات  ،دستگاههای مال  ،رسانههاا ،نهادهاای
علم و فناوری و  ،)...و سویاچرها (مانند صاحبان رسانهها که وارد طبقه سااس شدهاناد،
نخبگان مال که بودجه نخبگان سااس را تأمان م کنند ،نخبگان سااسا کاه کفالات
نهادهای مال را بر عهده دارند ،شرکتهای رسانهای درهمپاچاده با شرکتهاای ماال ،
نهادهای دانشگاه که از سوی شرکتهای ماال بازرگ تاأمان ماال ما شاوند ،و ،)...
پدیدآورنداان و حافظان اصال قادرت ،محتاوب ما شاوند .اماا کنشاگران اجتمااع
تحولخواه ،قادرند از راه بازبرنامهنویت بر مدار منافع و ارزشهای خود ،یا مختل کاردن
 .1این موضوع نشان م دهد که کاستلز ،همتو با طرفداران نظریه کنش متقابل نماادین ،سااختارهای اجتمااع را
استوار از کنش انتان م داند.
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سویاچهای متلط ،به سویاچانگ شبکههای مقاومات و تغااار خاود ب ردازناد و رواباط
قدرت را به چالش بکشند .ایشان این توانای را دارند که باا تولااد پااا،هاای تاودهای و
توسعه شبکه افق خود ،برای زندااشان ،طرحا دیگار دراندازناد؛ طرحا مبتنا بار
رنجها ،تر ها ،رویاها و امادهای خودشاان (کاساتلز .)11 :1939 ،در واقاع ایان هماان
تعریف است که ماکس وبر از ملت دارد .او ملت را اجتماع از خواستهها معرف م کند
که تمایل دارند با حاکمات اراده خود به آن دست یابند و دولتهای مل قرار بود تجلا
این اراده ملت باشند .البته وبر ،دولت را محدود به قلمرو جغرافااای معاان و مشخصا
م دانتت .اما ناقل در نمودهای امروزی ،اینطور به نظر نم رسد .چون هماانطاور کاه
دیوید م اوید ،این نگاه در دورهای که شعاع کنشهای اجتماع  ،از سطح مل به سطح
جهان افزایش یافته است ،دیگر پاسخگو ناتت( .کاستلز)14-11 :1931 ،
مایکل مان ،جوامع را شبکههای چنداانه ،هم وشان و متعامل از قدرت اجتمااع  -فضاای
م داند ( .)Mann, 1986:1بار هماان اساا  ،بایتات باه جاای تمرکاز بار مرزهاای
حاکمات  ،توجه خود را به شبکههای معطوف سازیم که با زماناه اجتمااع  ،منجار باه
شکلااری جوامع م شوند؛ شبکههای که مرز ثابت ندارند .دولاتهاا در طاول تااریخ،
نقش دروازهبان را در تعامل ماان ایان شابکههاا ایفاا کاردهاناد .اماا اماروز و در فرایناد
جهان شدن ،دولت که خود از شبکههای سااس  ،نظام و نهادی تشاکال شاده اسات،
تنها یک اره 1در شبکه تعامال باا ساایر شابکههاا در سااخت ساازوکارهای اجتمااع ،
محتوب م شود .پاکربندیهای به نتبت پایداری که بر پایه تعاملهای ایان شابکههاا
بناان نهاده شدهاند ،م توانند به ایجاد مرزهای بانجامد کاه باه نوباه خاود قادرناد باه
بازتعریف «جامعه» جدیدی منجر شوند؛ 2این باازتعریف باا شاناخت هماراه اسات کاه
چنان مرزهای را به شدت فراار و ناپایدار م سازد( .کاستلز)21 :1931 ،
این شبکهها ،همزمان با تشکال جواماع انتاان ایجااد شادند ،اماا در طاول تااریخ،
همواره تحت سلطه سازمان های عمودی و سلتلهمراتبا باودهاناد .هرچناد نبایاد ایان
 .1هر جزی از شبکه ،یک اره محتوب م شود و مصداق و کارکردش به برنامه های شابکه و شااوه تعامال آن باا
دیگر ارههای موجود در شبکه بتتگ دارد( .کاستلز)21:1931 ،
 .2کاستلز این جامعه را «جامعه شبکهای» م نامد و آن را متشکل از شبکههای محل  ،مل و جهان م داند.
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موضوع را دلال بر ناکارآمدی آنها دانتات؛ چراکاه زیرسااخت نز ،بارای هامافزایا و
افزایش کارآمدی آنها فراهم نبود .ضعف زیرساختهای ارتباطات سبب م شد شبکههاا،
صرفاً به بتط قدرت متراکم در رأ

سازمانهای عمودی کماک کنناد .رشاد و توساعه

فناوریهای جدید ،و بهطور مشخص فناوری ارتباطات  ،ظرفاتهای نهفته در شبکههاا را
پدیدار کرد و موجب ورود کنشگران و محتوای نو به عرصه سازمانده اجتماع شد 1.با
وجود این ،زیرساختهای نوین ارتباط را نم توان تنهاا عامال شاکوفای و مااوهدها
شبکهها دانتت .این تنها یک بال این پرنده است .بال دیگر که او را موفق به پرواز کارد،
همانطور که پاش از این ناز افته شد (فرهناگ فردشادا و خودمختااری) ،محصاول
روندی طونن برای نف جبرارای و رجوع به عقل بشری و به رسمات شناختن اختاار
و اراده انتان باود .باا تحاول اندیشاه انتاان در ایان روناد ،آماادا ذهنا نز ،بارای
بهرهمندی از امکانات نوین ارتباط در او ایجاد شد .شاید بهتر است ایناونه بگویام کاه
انتان متحول شده از نظر فکری ،ناازهای جدیادی در خاود احتاا

کارد و در متاار

برآورده ساختن ناازهای خود اا ،برداشت و ابزارهای نز ،برای آن را خواهم ساخت.
جامعه شبکهای ،بر زیرساخت از شبکههای دیجاتال که خاود فراتار از مرزهاای نهاادی و
حاکمات و از طریق شبکههای رایانهای با ارتباطات راه دور ایجاد شدهاند ،بنا شده است .بنابراین
به شکل بالقوه متتعد جهان شدن است (کاستلز .)91:1931 ،اما نکته حایز اهمات ایان اسات
که شبکهها صرفاً بر اعضای خود احاطه ندارند .بلکه حاکماتشان ،بر فعالااتهاا و مردما کاه
نتبت به آنها ،بارون و خارج محتوب م شوند ناز ،مشهود است .از این منظار ،شابکههاای
جهان به زوال شبکههای محل م انجامند .مگر آنکه شبکههای محل  ،در قالاب یاک ااره ،در
شبکههای جهان جایگزین که از طریق جنبشهای اجتماع طرحریزی م شوند ،به شبکههای
جهان متصل شوند (کاستلز .)91:1931 ،از سوی دیگر ،از آنجا که مرد ،و شبکههای محل ذکر
شده ،هریک در قلمرو حاکمات دولت خاص قرار دارند ،این تداخل حاکمات ،نجر ،تأثار خاود
را بر دولتهای مل خواهد اذاشت .چالش بزرگ این دولتها ،محدود بودن حق حاکماتشاان
در قلمروی معان است .در حال که در حاکمات شبکهها ،مرز و جغرافاا موضوعات ندارد.
 .1کاستلز این پارادایم فناورانه جدید را «عصر اطالعات» م نامد.
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یافتههای پژوهش
دولت های مل  ،به بحران ایجاد شده ،با روشهای مانند اتحااد باا یکادیگر ،امضاای
معاهدات و تشکال نهادهای باانالمللا  ،و انتقاال بخشا از قادرت باه حکوماتهاای
منطقهای و محل و همکاری با نهادهای غاردولت  ،واکنش نشان ما دهناد .باه هماان
دلال ،شکل جدیدی از دولتها در حال ظهور است که حاکماات و پاساخگوی تتاهام
شده ،انعطافپذیری رویههاای حااکم و تناوع باشاتر زماان و مکاان باان حکومات و
شهروندان ،آن را از اشکال پاشان آن متمایز م کند (کاساتلز .)45-41 :1931 ،هماان
تمرکززدای از منابع تصماماار ،موجب بروز تداخل و تزاحم بان نهادها و حکومتهاای
محل و منطقهای خواهد شد و مشکالت تازهای برای دولتها بهوجود خواهد آورد.
البته ،دولت-ملتها با وجود قرار ارفتن در چنان موقعات بحران چندجانبه ،از باان
نخواهند رفت ،بلکه خود را بهمنظور انطباقپذیری باا بتاتر جدیاد ،تغااار خواهناد داد.
داراون عمالارایاناه آنهاا ،هماان چاازی اسات کاه باه تغااار دورنماای سااسات و
سااستگذاری در جامعه شبکهای جهان م انجامد (کاستلز .)45:1931 ،در نهایات ،ایان
تنها قدرت جامعه مدن جهان است که بر اذهان و افکار عماوم از طریاق رساانههاا و
شبکه های ارتباطات تأثار م اذارد و م تواند بر سکون تاریخ دولات-ملاتهاا پااروز
شود( .کاستلز)11:1931 ،
بررس آرای مانوئل کاستلز نشان داد رسانههاای ناوین ،از راه پارورش جنابشهاای
اجتماع  ،نقش پررنگ در بحران دولت-ملت ها داشته و دارناد .اماا نما تاوان باهطاور
متتقام آنها را پدیدآورنده این جنبشها دانتت .در واقع جنبشهای اجتماع  ،محصول
رابطه دیالکتاک انتان با مصنوع خود ،یعن همان رسانههای نوین هتتند؛ دیاالکتاک
که همواره بان او و مصنوعاتش وجود داشته و خواهد داشت .جوامع انتان  ،پاوساته در
حال داراون هتتند و حرکت انتان در طول تاریخ ،با افزایش مازان دانش و تجرباه او
همراه است .در روند ارتقای دانای و توانای  ،انتان هماواره ناازهاای جدیادی در خاود
احتا  ،و تالش م کند آن را رفع نماید .دستاوردها و یافتههای بشری ،همگ ایناونه
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پدید آمدهاند ،اما همان ابزارها ،با تأثارات که بر فرهنگ سازنده خود م اذارند ،موجاب
تغاار در زندا او م شوند .یعن انتاان از آنچاه کاه خاود خلاق کارده اسات ،تاأثار
م پذیرد .رسانه های نوین ناز از این قائده متتثن ناتاتند .انتاان زماناه ماا کاه وارث
دانش و تجربه اذشتگان خود است ،برخالف انتان عصری که دولت-ملات در آن پاا باه
عرصه نهاد ،واجد روحاه خودمختاری و استقاللطلب است .هماان ویژاا شخصاات ،
تاب کرنش در برابر اعمال حاکمات دولت را از او م اارد و موجب ما شاود اختااارات
اتترده دولت را به رسمات نشناسد .البته تا پاش از ایان ،احتاا

تار

و نگرانا از

برخورد سخت دولت ،او را از عصاان بازم داشات .ولا باا پاادایش رساانههاای ناوین،
بتتری به نتبت امن و خارج از کنترل و دروازهبان دولت ،در اختاار او قرار ارفت .ایان
امکان جدید ،موجب فوران عقدههاای فروخاوردهاش شاد و ترساش را باه امااد مبادل
ساخت .ایناونه بود که کرنشاگران ،کنشاگر شادند و باا پاکربنادی شابکههاای خاود،
شبکههای سنت صاحب و حافک قدرت در جامعه را به چالش کشادند.
جمعبندی و نتیجهگیری
دولتهای مل  ،حدود چهارصد سال پاش ،بهمنظور رفع تزاحمات پااش آماده باان
اجتماعات انتان در اروپای غرب و تأمان نظم و امنات و شرایط مناسب زنادا بارای
مرد ،آن دیار روی کار آمدند .اماا موفقاات نتاب آنهاا ،و همچناان سالطه سااسا و
فرهنگ دول اروپای  ،به مرور ،سایر جوامع را به تقلاد از این مادل واداشات؛ ایاناوناه
دولت-ملتهاا ،باهعناوان نمایناداان اجتماعاات انتاان در درون مرزهاای جغرافااای
مشخص ،تبدیل به واحدهای سااس اصل در جهان شدند .قرار بر این بود که ملتها باا
چشمپوش از بخش از آزادیهای خود ،اختاارات را به نماینداانشان وااذار کنند تا بار
مبنای قانون ،به تدبار امور کشور ب ردازناد .ولا تمرکاز قادرت و انحصاار باهکاارااری
خشونت ،رفته رفته موجب باروز خودکاامگ و فتااد در دولتماردان شاد .نتاجاه قابال
پاش بان این وضعات ،نارضایت اجتماع و شاکاف باان دولات و ملات باود .اماا ایان
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نارضایت ها ،معمونً به شکل جدی و تأثاراذار ،بروز نم کرد .زیرا مرد ،،نه دانش و بلوغ
کاف برای درک و فهم اوضااع و شارایط خاود و چاارهاندیشا بارای آن داشاتند و ناه
امکانات نز ،در اختاارشان بود .هرچند این روند ،با پادایش رسانههاای ارتبااط جمعا
الکتروناک و سازمانهای رسانه ای رادیو و تلویزیون ناز ،به این دلال که تحات کنتارل
شبکه های قدرت حاکم ،قرار داشتند و با تولاد و انتشار پاا،هاای تاودهای ،بارای حفاک
وضع موجود ،اا ،برم داشتند ،ول با ورود اینترنت و بهطور مشخص عرضاه وب  ،2کاه
امکان تولاد و انتشار پاا ،دو طرفه و ارتباط تعامل را فراهم م کرد ،صحنه بازی ،دچاار
تغاار جدی شد .تولاد و انتشار پاا،های شخص در بتتر شبکههای اجتماع اینترنتا ،
انقااد و سرخوردا توده تنها را به خودباوری بدل ساخت و با پاوند دادن افراد باه هام،
تلخ تنهای در جمع را ،در کا ،آنان به شارین ارتبااط و کانش هماهناگ تغااار داد.
اوی ایشان اعضای یک خانواده بودند و پس از سالها دوباره یکدیگر را یافتهاناد .خشام
ناش از ا ین دوری طونن  ،جتارت نز ،برای غلبه بر تر

و عصاان در برابر متبب آن

را ایجاد کرد و موجب شد دولتها برای اعمال حاکمات ،هار روز باا مشاکالت باشاتری
مواجه شوند؛ چرا که ساختار افق و فاقد سلتلهمراتاب مرساو ،،کاار را بارای کنتارل و
سرکوب این جنبشها سخت کرده است.
به هر روی ،یافتههای بشری و چارههاای دنااای  ،مقاونت ثابات و دایما نباوده و
ناتتند .و شرط بقای آنها ،رفع ناازهاا و تاأمان خواساتههاای پدیدآورنداانشاان اسات.
اصرار بر حفک و حراست از دستاوردهای که توجاه وجودی خود را از دست دادهاند ،ناه
عقالن است و نه شدن  .البته همواره برای از ماان برداشتن یک قاعده و رویاه ،بایتات
جایگزین بهتر برای آن پاشبان شده باشد .این اصال ،شااید مهامتارین دلاال اداماه
حاات دولت-ملت ها در سطح جهان است .اما جوامع انتان  ،از حرکت بازنایتاتادهاناد و
این حرکت ،بازهم به ناازهای جدید و یافتاه هاای ناو منجار خواهاد شاد .باه هرحاال،
دولت های مل تا زمان که بدیل بهتر برایشان شناخته شود ،پایدار خواهند ماند ،اما تاا
آن زمان ،یا به خواستههای جنبش های مردم توجه و برای تحقاق آن تاالش خواهناد
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کرد یا با تکاه بر انحصار خود در بهکارااری از خشونت ،به مقابله با آن خواهند پرداخت
که در این صورت ،بدون شک پایان خود را سرعت بخشادهاند.
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