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چکیده
امروزه رسانههای اجتماع بهطور اتترده بر زندا افراد تأثار م اذارند و به شاوه زندا
افراد شکل م دهند .همچنان ،دولات و سااسات باهعناوان عناصار تأثارااذار بار سااختارهای
اجتماع هنوز بهعنوان عنصری از جامعه مدرن به ایفای نقش م پردازند .مقاله حاضر ،به دنبال
پاسخ به این پرسش است که تأثار رسانههای اجتماع بهعنوان متغاار متاتقل ،بار سااسات و
دولت چاتت؟ بهمنظور پاسخگوی به این پرسش ،ابتدا به بررس ابعاد رساانههاای اجتمااع ،
دولت ،سااست و حوزههای تأثاراذاری آنها بر یکدیگر پرداخته شده و این پااش فارض مطارح
اردیده است که رسانههای اجتماع  ،نه تنها باعث و بان ایجاد پدیدههای سااسا  -اجتمااع
هتتند و نه کامالً ب تأثارند؛ بلکه به باان بهتر ،فضای برای نمایش پاچاده قدرت ،پادقادرت ،و
تضادهای درون قدرت تلق م شوند.
ساختار این مقاله به این صورت است که در بخش اول به چاتت رسانههای اجتماع  ،باا تأکااد
بر جنبه «اجتماع بودن» آنها پرداخته ما شاود .در اداماه برداشات نظاری و زیربناای از دولات و
قتمتهای مختلف تشکال دهنده دولت را ارائه م دهد .س س به سااست و همچناان رابطاه مااان
دولت و سااست م پردازد .همچنان مبحث جر ،و نظارت بر جر ،،با تأکاد بر رواباط مااان پلااس و
دولت را درنظر دارد .به دنبال آن ،وجاوه تماایز و تشاابه مااان اعتاراضهاای عماوم  ،انقاالبهاا و
اغتشاشات را بررس م کند .در نهایت ناز «نتاجهااری» از مباحث یاد شده ،ارائه شده است.
واژگان کلیدی :رسانه اجتماع  ،دولت ،سااست ،ساختار اجتماع  ،جامعه مدن .
1. Theorising Social Media, Politics and the State
2. Daniel Trottier
 .9کارشنا

ارشد علو ،ارتباطات (دانشگاه عالمه طباطبای )؛ eli-bolkhari@yahoo.com
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مقدمه
این مقاله در پ آن است تاا چاارچوب اولااه بارای تحلاال رساانههاای اجتمااع ،
سااست و دولت ارائه دهد .این موضوع م تواناد در طااف وسااع مطالعاات مرباوط باه
اینترناات و رسااانههااای اجتماااع قاارار اااارد (داتاان 2119 1و اِ  2و داتاان .)2119
پژوهشهای مربوط به اینترنت و رساانههاای اجتمااع باه شااوههاای متفااوت انجاا،
م شوند .رویکردهای اجرای باشتر به تحلال این موضوع ما پردازناد کاه رساانههاای
دیجاتال چگونه ،از سوی چه کتان  ،با چه هدف  ،برای کدا ،دسته از مخاطبان ،باا چاه
محتوای  ،و با چه تأثاری استفاده م شوند .اما مطالعات انتقادی اینترنت ،از این برداشت
دیجاتال مدل (یا پارادایم پنج پرسش ) نسول فراتر رفته و پژوهشهای تجرب مرباوط
به زیربنای استفاده از رسانههای اجتماع را در برارفتهاند؛ این دساته از پاژوهشهاا در
زمانههای وساعتر نظریهسازی و تحلال ،مانند ساختار قدرت ،دولت ،نظا ،سارمایهداری،
روابط نتلها ،معضالت اجتماع  ،و ایدئولوژیها قرار دارند ،که به چشمانداز رساانههاای
دیجاتال در جریانهای دیالکتاک شاکل ما دهناد و از آن تاأثار ما پذیرناد (فاوکس
 .)2115 ،2118این مقاله ،با موضوع بررس رساانههاای اجتمااع در بافات سااسات و
دولت ،دیدااه مطالعات انتقادیِ اینترنت و رسانههای اجتماع را مدنظر دارد( .فاوکس و
دایر ویدفورد2119 9؛ فوکس و سندوال)2115 5
رسانه اجتماعی چیست؟
ردپای ظهور رسانه اجتماع به زمان کاه تاام اُرایلا  )2114( 4مفهاو« ،وب  »2را
ارائه کرد ،برم اردد .اُرایل معتقد بود ،مفهو« ،وب  »2نشانگر تغاارات اساس اسات ،و
1. Dutton
2. Ess
3. Witheford
4. Sandoval
5. Tim O'Reilly
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هوش جمع کاربران با اساتفاده از آن ،پلتفار،هاا و بتاترهای نظاار اواال ،آماازون،
ویکا دیا یا کِرِیلاتت 1را در «جامعهای متشکل از کاربران به هم متصال» خلاق کارده
است (اُرایل و بتِل ،)1 ،2113 2او همچنان م افت این واژه اغلب برای شناساای ناااز
راهبردهای جدیدِ اقتصادیِ شرکتهای اینترنت پاس از بحاران «داتکاا »،خلاق شاد؛
بحران که با ترکادن حبابهای اقتصادی ،منجر باه فروپاشا بتاااری از شارکتهاای
اینترنت اردید .بنابراین او در مقالهای که پنج سال پاس از خلاق واژه «وب  »2منتشار
شد ،در کنفرانت که بهمنظور «ترمام اعتماد صنعتهای که پس از فروپاشا داتکاا،
دچار امراه شده بودند» تشکال شده بود ،اعال ،کرد که ایان مقولاه «مادع دوماان
ورود وب پس از فروپاش داتکا ،بوده است»( .همان)
مایکل مندیبرگ 9معتقد است ،مفهو« ،رسانه اجتمااع » باا مفااهام مختلفا ااره
خورده است :مفهو« ،ترجاح رسانه مشارکت «محتوای تولاد شده از ساوی مخاطباان»،
مفهو ،متمرکز بر صنعت رسانهایِ هِنری جنکاناز« ،همگرایا فرهنگا »؛ مفهاو ،جا
روزن «مردما کااه پاشااتر بااهعنااوان مخاطااب شااناخته ما شاادند» ،مفهااو ،سااسا
«رسانههای مشارکت » ،مفهو ،روناد محاور «تولااد همگان» یوچاای بنکلار ،و مفهاو،
برنامهنویت محور «وب »2تام اارایل ( .مندیبرگ )2 :2112
طرح این پرسش که اار وب اجتماع تلق م شود ،چطاور اجتمااع شاده اسات،
بهشدت به پرسش نظری و اجتماع وابتته است« :اجتماع بودن به چاه معناسات؟»
به تبع آن ،آیا انتانها هماشه اجتماع هتتند یا تنها زمان که با دیگران در تعاملاند،
اجتماع محتوب م شوند؟ در نظریههای جامعهشناس  ،مفاهام متفاوت در رابطاه باا
اجتماع بودن وجود دارد ،مانند مفهو ،واقعات اجتماع اماال دورکاام ،مفهاو ،کانش
اجتماع ماکس وبر ،مفهو ،کار مشارکت کارل مارکس (با عنوان کاار مشاارکت رایاناه
محور ،)CSCW،5یا مفهو ،جامعه فردیناند تونس (فوکس  .)2115بر این اسا  ،پاساخ
1. Craigslist
2. Battelle
3. Michael Mandiberg
4. CSCW: computer-supported collaborative work
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به این پرسش که آیا وب اجتماع است و آیا اجتماع بودن ویژاا جدیاد وب اسات،
بتته به اینکه کدا ،تعریف از اجتماع بودن را مدنظر بگاریم ،متفاوت خواهد باود .بایاد
یادآوری کرد که جنبههای اجتماع وب ،با فاتبوک شاروع نشاده اسات .فاتابوک در
سال  2115راهاندازی شد ،اما پااش از آن در ویژاا هاای موجاود در ساتاتم تاابلوی
اعالنات در دهه  1381بازنمود داشت که نمونههای آن را م توان در  The WELL1که
ویژا های جوامع مجاازی را دارد ،جتاتجو کارد (رینگلاد .)2111 ،2همچناان دربااره
مفهو ،کار اشتراک  ،برای نمونه م توان به تدوین مشارکت مقانت در ویکا ادیا اشااره
کاارد کااه تقریب ااً پدیاادهای جدیااد در عرصااه وب جهااان اتااتر اساات ،امااا در عرصااه
برنامهنویت  ،کار جدیدی محتوب نم شود .مفهو« ،کار مشارکت رایانهمحور» ،موضوع
سلتله کنفرانسهای در دسامبر  1381بود که با نختتان کنفرانس  ACMدر آساتان
تگزا

شروع شد .برای شناخت ابعاد اونااون اجتماع باودن (مانناد فرایناد شاناخت،

ارتباطات ،و همکاری) به نوع دیدااه نظری نااز است که بر اسا

آن پاوستگ و عاد،

پاوستگ پاشرفت اینترنت به صورت تجرب مطالعه شود.
تما ،ساتتمهای برنامهریزی ،اپلاکاشنها و همچناان تماا ،اشاکال رساانه را ما تاوان
عناصر اجتماع در نظر ارفت ،زیارا آنهاا اطالعاات انتاان را کاه حاصال رواباط اجتمااع
هتتند ،ذخاره م کنند و انتقال م دهند .هرزمان که فرد از یک ساتتم برنامهریزی یا یاک
رسانه استفاده م کند (بویژه اار تنها باشد) ،او از دانش عانا کاه حاصال رواباط اجتمااع
است ،آااه م یابد .اما تمام ساتتمهای برنامهریزی و اپلاکاشنها ارتباط متاتقام مااان
انتانها را (ارتباط که در آن حداقل دو انتان به صورت دوطرفاه عالیما را کاه معنا دار
هتتند ،رد و بدل کنند) فراهم نم کنند .وبتایت آمازون عمدتاً درباره کتاب و دیگر وساایل
که فرد م تواند سفارش خرید دهد ،به مخاطب خود اطالعات م دهد؛ ایان وبتاایت ابازاری
ارتباط ناتت ،بلکه ابزاری اطالعات است ،درحال که ویژا های درون ساختاریِ ارتباطاات
فاتبوک ویژا های اصل و پراستفاده این رسانه هتتند.
1. WELL: Whole Earth 'Lectronic Link
2. Rheingold
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در هر حال ،پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت اجتمااع اسات و مشاخص کاردن
چگونگ اجتماع بودن آن ،کار آساان ناتات .بناابراین یاک نظریاه اجتمااع بارای
شفافسازی مفهو« ،رسانههای اجتماع » م تواند از طریق معرف ساه روناد اطالعاات
اجتماع که شامل سه شکل اجتماع بودن هتتند ،ارائه شود:
ا شناخت

1

ا ارتباطات
ا همکاری
بر اسا

2

9

این دیدااه ،افراد ،دارای ویژا های خااص شاناخت و معرفتا هتاتند کاه

برای ارتباط با دیگران از آنها استفاده م کنند؛ بهطوریکه فضای مشترک ارتباط سااخته
م شوند .در برخ موارد ،این فضاها نه تنها بارای ارتباطاات ،بلکاه بارای تولااد مشاترک
ویژا های جدید ساتتم اجتماع و برای ساختار جامعه مورد استفاده قرار م اارند .ساه
مفهوم که با اشکال اونااون اجتماع بودن مرتبط هتتند ،عبارتاند از :مفهو ،شاناخت
که به مفهو ،واقعات اجتماع امال دورکام مرتبط است ،مفهو ،ارتباطات کاه باه مفهاو،
کنش اجتماع و رابطه اجتماع ماکس وبر مرتبط است ،مفهو ،همکااری کاه باه مفهاو،
کار اشتراک و جوامع اشتراک مرتبط باا آن اسات .بار اساا

ایان الگاو )1 ،رساانههاا و

پلتفر،های آنالین که عمدتاً امکان شناخت را فراهم م کنند (مانناد وبتاایت روزناماههاا)
رسانه اجتماع هتتند )2 ،آن دساته از رساانههاای کاه اغلاب امکاان ارتبااط را فاراهم
م کنند (مانند رایانامه) رسانه اجتماع هتتند؛ و  )9آنهای که اغلب زمانه کار اشاتراک
و ساخت اجتماع را فراهم م کنند (مانند ویک پادیا و فاتابوک) نااز رساانه اجتمااع
محتوب م شوند .بنابراین رسانه اجتماع واژهای مبهم است و همچنان اشاکال متفااوت
از رسانه اجتماع وجود دارد .مطالعات تجرب نشان ما دهناد کاه باا ظهاور شابکههاای
اجتماع مانند فاتبوک ،ویک ها مانند ویکا دیا ،و ماکاروبالگهاا مانناد تاویاتر و ویباو،
اهمات رسانههای اجتماع در اینترنت افزایش پادا کرده است.
1. Cognition
2. Communication
3. Cooperation
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بویااد و الاتااون )211 :2118( 1سااایتهااای شاابکههااای اجتماااع را بااهعنااوان
«سرویس های تحت وب که واجد ساه ویژاا هتاتند ،معرفا ما کنناد )1 :امکاان
ساخت یک پروفایل عموم یا نامه عماوم در یاک ساتاتم مشاخص را ما دهناد،
 ) 2فهرست از کاربران را به همراه مشخصات کتان که با آنها ارتبااط دارناد ،تعااان
م کنند ،و  )9امکان بازدید و بررس فهرست ا فراد در اتباط و همچنان دیگر کاربران
ساتتم را فراهم م آورند».
در تحلالهای مربوط به شبکه ،شبکه مجموعهای از ارِههای بههام پاوساته تعریاف
م شود (واسرمن و فاوست1331 ،2؛ باراباس  .)2119 ،9بنابراین ،بر اسا

این برداشات

نظری ،تمام ابزارهای شبکهای که امکان برقراری ارتباط ماان حداقل دو فرد را بهوجود
م آورند ،باید بهعنوان شبکه اجتماع درنظر ارفته شوند .نه تنها پلتفر،های که بوید و
الاتون در نظر داشتهاند ،بلکه چتها ،ابزارهاای بحاث و افتگاو ،فهرساتهاای پتات ،
ایمالها و تمام فناوریهای مرتبط با وب 2و وب 9ناز در ردیف شبکه اجتمااع قارار
م اارند .بنابراین ،همچنان «شبکه اجتماع » واژهای مبهم اسات .دیویاد باِار 5معتقاد
است که تعریف این واژه بتاار وساع اسات و تماایزات اناواع مختلاف ساایتهاا مانناد
ویک ها ،فولکتونوم ها ،مش-آپها و شبکههای اجتماع را نشان نم دهد« :نظار مان
به سادا این است که ما باید به سمت طبقهبندیهای دقااقتار فرهناگهاای آنالیان
حرکت کنام نه اینکه از آن فاصله بگااریم» (باِار .)413 :2118 ،او همچناان پاشانهاد
م دهد که به جای استفاده از واژه سایت شبکه اجتمااع از واژه وب 2باهعناوان واژهای
جامع استفاده شود.
عامل تمایز فاتبوک این است که این سایت ،پلتفر ،جاامع اسات کاه بتاااری از
فناوریهاای اطالعاات  ،ارتبااط و رساانهای مانناد صافحه اینترنتا  ،ایماال ،تصااویر
1. Boyd and Ellison
2. Wasserman and Faust
3. Barabasi
4. Beer
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دیجاتال  ،ویدئوهای دیجاتال  ،اروههای بحاث و افتگاو ،فهرسات مهماناان ،فهرسات
ارتباطات و موتور جتتجو را بهطور همزمان در خاود جاای داده اسات .بتاااری از ایان
فناوریها خود ابزارهای شبکههای اجتمااع هتاتند .هماانطاور کاه بویاد و الاتاون
معتقدند ،کامالً روشن است که پروفایلها ،فهرست ارتباطها و ابزارهای برقاراری ارتبااط
عناصر اصل اند ،اما به این دیدااه که اینها فناوری فرا -ارتباط  ،و درواقاع فنااوریهاای
ارتباطات هتتند ،ب توجه شاده اسات .بناابراین در اینجاا ما تاوانام از ساایتهاای
شبکههای اجتماع  ،بهعنوان ابزارهای یک ارچه شناخت ،ارتباطات و همکاری یاد کناام.
سایتهای شبکههای اجتماع  ،پلتفر،های بر پایه شبکه هتتند که رسانههای مختلاف،
اطالعات و فناوریهای ارتباط را یک ارچه م سازند و به کاربران این امکان را م دهناد
که با استفاده از پروفایل ،خود را به تصویر بکشند ،ارتباطات خود را (فهرسات دوساتان)
به نمایش بگذارند ،و همچنان دوستان افرادی را که در فهرست ارتباط آنهاا هتاتند و
ارتباطات ماان کاربران را دنبال کنند .سایتهای شبکههای اجتماع درسات شاباه باه
تما ،ساتتمهای شناخت رایانهای کام اوتری هتتند ،زیرا ارزشهای جمع متالط بار
جامعه را که به عانات درآمدهاند ،بازتاب م دهند .این شبکهها فناوری برقاراری ارتبااط
هتتند ،زیرا برای ایجاد و برقراری ارتباط باا دوساتان اساتفاده ما شاوند .شابکههاای
اجتماع همچناان فنااوری هاای مشاارکت هتاتند ،زیارا امکاان برقاراری دوسات و
اروههای جدید و حفک روابط دوست را فراهم م کنند .منظور ماا از دوسات  ،برقاراری
رابطهای پایدار بر پایه همدل و تفاهم ماان انتانهاست .بنابراین ،شبکههاای اجتمااع
ابزاری برای برقراری ارتباطات مجازی بهشمار م روناد ،منظاور از ایان ارتبااط« :ااروه
اجتماع از مرد ،هتتند که از اینترنت برخاستهاند ،باهطاور پاوساته درحاال افتگاو و
تبادل نظر هتتند ،احتاسات انتان ماان آنها در جریان است و در این فضاای ساایبری
شبکههای ارتباط فردی را تشکال م دهند» (رینگلاد .)2111 ،از نظار رینگلاد ،جامعاه
مجازی همان «ارتباطات رایانه-محور »1ناتت ،بلکه نوع از ارتباطات رایانهمحور اسات
که پایدار باشد و احتا

وابتتگ بهوجود بااورد.
1. CMC: computer-mediated communication
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تمام روابط اجتماع که در شبکههای اجتمااع شاکل ارفتاه و تاداو ،یافتاهاناد،
شکل از اجتماع واقع ناتتند .ممکن است برخ از این روابط در شبکههای اجتمااع ،
فقط یک ارتباط سطح باشند .مثل زمان که یک فرد ،دوستِ دوست خود را که هرااز
ندیده است و با او ارتباط ندارد ،در یک شبکه اجتماع دنبال م کند ،یا زمان که یک
فرد ،افرادی را بدون شناخت ،صرفاً برای افزایش فهرست مخاطباان ،یاا صارفاً باهدلاال
وجود عالیق و سالیق مشترک دنبال ما کناد .در ایان ماوارد ،اساتفاده از شابکههاای
اجتماع تنها در سطح برقراری ارتباط باق م ماند و قابلات مشاارکت آنهاا باهعناوان
اجتماع مجازی تحقق نم یابد .افزون بر آن ،در این حالت ،شبکههای اجتمااع  ،محلا
برای برقراری ارتباطات ناپایدار و تشکال جوامع مجازی ماوازی ما شاوند .درحاال کاه
فناوری شبکههای اجتماع محل برای برقراری ارتباط و ایجاد مشارکت هتتند .ساطح
ارتباط این شبکهها بهطور خودکار تنها برای برقراری ارتباط درنظر ارفته م شود؛ اماا
شکلااری جوامع و تعهدهای اجتماع به ارتباطات پایدارِ باشتری ناااز دارد .احتاا
پاوستگ و وحدت در اجتماع م تواند هم از شبکههای اجتماع و هم از جهاان واقعا
نشئت بگارد .زمان که افراد از شبکههاای اجتمااع بارای برقاراری ارتبااط راحات باا
دوستان قبل خود یا دوستان که در دوردست هتتند ،اساتفاده ما کنناد ،ااروههاای
دوست آنها ،یا بخش از آن به اروههای مجازیِ شبکههای اجتماع منتقال ما شاوند.
اما زمان که افراد در شبکههای اجتماع  ،عضو اروههای دوست جدید ما شاوند و باا
کتان که نم شناسند و تنها در شبکههای مجازی آنها را مالقات کردهاند ،ارتباط برقرار
م کنند ،این اروههای دوست در اصل در شبکههای اجتماع شکل ارفتهاند .هار دوی
این اروههاا اجتمااع مجاازی هتاتند .فنااوریهاای مشاارکت (و همچناان ناروهاای
مشارکت آنالین ،مانند ویکا هاا) در پا برقاراری رواباط اجتمااع و ایجااد احتاا
وابتتگ و اتحاد ماان اروهها هتتند.
«رسانه اجتماع » مانند فاتبوک امکان شاناخت ،برقاراری ارتبااط ،شابکهساازی و
همچنان مشارکت (تشکال اروهها ،کار اشاتراک  ،اشاتراکااذاری محتاوای کااربران و
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دیگر مضمونها) را فراهم م سازد .بنابراین بتااری از اطالعات اجتماع و فردی در این
رسانهها تولاد م شود .طرح موضوعات اجتماع بزرگتر در رسانههای اجتماع  ،مانناد
سااست ،اعتراض ها ،جر،ها و انقالبها ،به درک این مفاهام بتتگ دارد .این موضوعات
در قتمتهای بعدی بررس م شود.
دولت چیست؟
متفکران عصر مدرن از هگل تا هابرما

و متفکران پس از آنها ،ظهور جامعاه مادرن

را بهعنوان بتترزدای حوزههای اجتماع ترسام م کنند؛ چنانکه در نتاجه آن ،قادرت
دولت از قدرت اقتصادی جدا م شود .درحال که در جوامع فئاودال ،ام راتاور و اشاراف،
قادرت سااسا و اقتصاادی را کنتاارل ما کردناد ،جامعااه ماادرن بار اسااا

تمااایزات

ساختارهای اجتماع شکل ارفته است .در اینجا هر نظریه سااس کاه بخواهاد مفهاو،
دولت را تعریف کند ،با این پرسش مواجه م شود که مرز ماان دولت و آنچه که باارون
از دولت قرار م اارد ،کجاست .مرز روشن ماان دولات باا اقتصااد وجاود دارد ،اارچاه
اقتصاد مدرن و دولت از یکدیگر جدا هتتند ،اما همزمان به یکدیگر وابتتهاند و درنتاجه
در اشکال مختلف ،یک واحد دیالکتاک ،تشکال م دهند .پرسش کاه در اینجاا مطارح
م شود این است که اتتردا مفهو ،دولت به چه مازان اسات و مرزهاای آن در کجاا
قرار م اارند؟
لوی آلتوسر ( )1311ماان دستگاهها /آپاراتو های سرکوبگر و ایادئولوژیک دولات

1

تمایز قائل م شود .در دستگاه سرکوبگر دولت« ،نااروی قاانون سارکوب و مداخلاه در
«جهت منافع طبقه حاکم» اقدا ،م کند ،و بورژوازی و متحدانش در مبارزه طبقاات بار
ضد پرولتاریا وارد عمل م شوند» (همان)191 ،؛ از جمله ناروهای این دولت م توان باه
پلاس ،زندان ،ارتش ،دادااه ،هائت دولت ،مدیران سااس و رئاس دولت اشااره کارد .از
سوی دیگر ،زیرمجموعههای دستگاه ایدئولوژیک دولت ،مذاهب ،نظا ،آموزش  ،خاانواده،
1. repressive and ideological state apparatuses
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نظا ،قانون  ،نظا ،سااسا از جملاه احازاب ،واحادهای تجااری ،رساانه و ارتباطاات ،و
فرهنگ هتتند( .همان.)159 ،
از آنجا که آلتوسر بهطور نظری ،فرض را بر تمایز ماان دولت و اقتصاد م ااذارد ،تعریاف
او از دولت تاکنون جامعترین تعریف بوده است .آلتوسر تما ،مواردی را که مارکتاتاتهاای
کالساک بهعنوان «روبنا» معرف م کنند ،در زمره ساختار دولت م داند .او به وضوح تأکااد
م کند که ارامش بر نظریه او درباره دولت تأثار زیادی داشته است:
آنطور که من م دانم ،ارامشا تنهاا کتا اسات کاه در متااری کاه مان قاد،
برم دار ،،راه رفته است .او این ایده «فوقالعاده» را که دولت نم تواند صرفاً به دساتگاه
سرکوبگر تقلال پادا کند و شامل مازان مشخص از سازمانهای «جامعه مادن » اسات،
مطرح کرده است :نهادهای همچون کلاتا ،مدرسه ،واحدهای تجاری و غااره .متأسافانه
ارامش به بحث این سازمانها نظم نداد و یادداشتهای مهام او در ایان زماناه نااقص
باق ماند)152 :1311( .
اارچه نظریاه ساازمان و مباارزه طبقاات محاور ارامشا  ،باا نظریاه سااختارارا و
کارکردارای آلتوسر بهطور چشمگاری تفاوت دارد ،اما دیدااههای آنها در مفهاو ،دولات
تالق پادا م کنند.
دولت «مجموعه فعالاتهای عمل و نظری است که طبقه حاکم از طریق آن ضامن
آنکه سلطه خود را بر مرد ،حفک م کناد ،رضاایت آنهاای را هام کاه تحات فرماان او
هتتند به دست م آورد» (ارامش  .)255 :1311 ،قانون ،ارتش ،پلااس ،سارویسهاای
جاسوس و زندان ،عناصر سرکوبار دولت هتتند که بارای دفااع داخلا و خاارج از
دولت فعالات م کنند .ارامش مدرسه را مهمترین عنصر دولت هژموناک م داناد کاه
رضایت مؤثر را تولاد م کناد« .زور و رضاایت» هاردو بارای سااخت ،حفاک و بازتولااد
ساتتم دولت به کار ارفته ما شاوند (هماان .)211 :اماا عناصار «هژماون فرهنگا »
(همان )248 :خارج از کنترل متتقام دولت ناز وجود دارد .از جملة این عناصر م توان
به مذاهب/کلاتاها ،انجمنها ،روزنامهها ،تئاتر ،فالمها ،رادیو ،رسانههای دیگار ،جلتاات
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عموم  ،زبان و دیالکتاک ،فرهنگ عامه (فولکلور) و سنت ،تبادل نظار و اصاول اخالقا
اشاره کرد (همان .)914 :1388 ،حداقل کاست های تعریف ارامش و آلتوسر از مفهاو،
دولت ،در سه مورد زیر است:
ا براسا

دیدااه آنها سرکوب ،خارج از شکل فازیکا آن معنا نادارد و از طریاق

سوءاستفاده نظری اعمال نم شود و همچنان ایدئولوژی ،شاکل از سارکوب و خشاونت
ناتت .درحال که نظریههای مربوط به خشونت ،مانند نظریه یوهاان االتوناگ (،)1331
اشکال متفاوت فازیک  ،ساختاری و ایدئولوژیک خشونت را به رسمات م شناسد.
ا آلتوسر مفهو ،دولت را باش از حد اتترده تعریف م کند تاا جاای کاه فرهناگ
بهعنوان حوزه تولاد و بازتولاد ذهن و جتم انتان و ارتباطات ،تنها به یک ویژا دولت
تقلال م یابد ،و همچنان هاچکدا ،از حوزهها استقالل نتب از مفهو ،دولت ندارند.
ا از آنجا که آلتوسر م پندارد «دولت { }...دولتِ طبقه حاکم است» ،بهعناوان یاک
نتاجه منطق از مفهو ،اتترده او م توان افت :ایادئولوژی «ایادئولوژیِ طبقاه حااکم
است» ( .)151 :1311دیدااه او برای فرهنگ که هم منتقد سارمایهداری و هام منتقاد
قدرت دولت است ،مانند روش تدریس انتقادی ،علو ،انتقادی ،فلتافه انتقاادی و نظریاه
انتقادی ،هاچ فضای باق نم اذارد .بنابراین مفهو ،جامع آلتوسر از دولت ،قابلاتهاای
انتقادی و مبارزهای حوزه ارتباطات واطالعات را نادیده م انگارد.
یک از پرسشهای مهم دیگری که در اینجا مطرح م شود این اسات کاه آیاا جامعاه
مدن و فرهنگ ،جزئ از دولت هتتند یا خار؟ ارامش معتقاد اسات« ،جامعاه مادن و
دولت یکتان هتتند» ( ،)211 :1388بنابراین از نظر او «دولت = جامعه سااس  +جامعاه
مدن  »1است ( )219 :1311و «هژمون با سالح زور محافظت م شود» (هماان .)219 ،او
دولت را بهعنوان واحد زور و سرکوب ترسام م کند ،دساتگاه ایادئولوژیک دولات ،مفهاو،
دولت را اتترده م ساازد و بارای فرهناگ و جامعاه مادن ناه در دولات و ناه در نظاا،
سرمایهداری هاچ فضای درنظر نم اارد ،بلکه آن را فرهنگ عموم مرد ،م داند.
”1. “State = political society + civil society
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ما به مرزبندی کردن دولت در جامعه مدرن معتقدیم ،تا در آینده دولت را باهعناوان
مجموعاه کااامل از حااوزههااای متااتقل درک کنااام ،و همچنااان معتقاادیم کااه ماااان
حوزههای متتقل اقتصاد ،فرهنگ و سااست ،که از طریق عناصار و حاوزههاای پاچااده
عمل م کنند ،تمایز وجود دارد .ارتباط فرهنگ از طریق افزایش آنچه که اماروز صانایع
فرهنگ  ،تولاد دانش یا جامعه اطالعات م نامام ،ثابت شده است ،و همچناان باا ایان
حقاقت که نظریهپردازان حوزه دولت ،مانند باب جتوپ ،1دیگر توجه به تفااوت اقتصااد
با دولت را کاف نم دانند ،بلکه بار ناااز باه یاک «اقتصااد فرهنگا -سااسا » تأکااد
م کنند( .سا 2،و جتوپ )2119
پژوهشگران حوزه رسانه و ارتباطات ،از یکسو نتابت باه معرفا ایان «دساتاورد»
بهعنوان اندیشهای جدید شک دارند ،زیرا دیدااه سااس -اقتصادی و فرهنگ به رساانه،
به اندیشههای دان

اسمات 9در دهه  1351بازم اردد .این اندیشاه از ساوی هربارت

شالر ،اراها ،مرداک ،پاتر الدینگ ،نااکال

اارنهاا ،و بتاااری از اندیشامندان دیگار

دنبال شد و برای مدت طونن بهعنوان دیدااه سااس -اقتصاادی ارتباطاات بااق ماناد
(واسکو ،مرداک و سوسا .)2111 5از سوی دیگر ،این مفهو ،دولت پاشارفت چشامگاری
داشته و از نظریه تلفاق ارامش و آلتوسر بتاار متمایز است.
دولت مانند بتااری از مفاهام مشابه ،از ویژا های زیر برخوردار اسات :کافاات آن
نامحتو

است ،اما برحتب برخ اجازای اصال و عملکردهاایش ماورد ارزیااب قارار

م اارد .در قتمت بعدی به این عوامل پرداخته شده است .بر اسا

نظر رالف مالابند

4

«دولت مفهوم فاقد ماهات ناتت ،بلکه مجموعهای از ساازمانهاای خااص اسات کاه
همگ ماهات دولت را تشکال م دهند و بهعنوان بخشهای از آنچه که ساتتم دولات
1. Bob Jessop
2. Sum
3. Dallas Smythe
4. Sousa
5. Miliband
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ناماده م شود ،باهم در تعامل هتتند» ( .)51 :1313او باا اشااره باه اندیشاه وبار ،1باه
روشن دولت را مجموعهای م داند که «انحصار اساتفاده مشاروع از قادرت فازیکا در
یک سرزمان خاص را دارد» (هماان .)51 :اساتوارت هاال و همکاارانش ،باا اساتفاده از
نظریات ارامش  ،به مفهو ،دولت نظر مختصری انداختند و از آن بهعنوان «یاک مرحلاه
یا مکان خاص تشکال اجتماع» یاد کردند که «هاچ ساختار دیگری نم تواناد جاایگزین
آن شود» ( .)214 ،1381بعدتر اضافه کردند که دولت در جامعه ،بویژه در حاوزه مناابع
مال  ،نقش ساختاری دارد.
برای درک بهتر مفهو ،دولت ،باید مرزهای مفهوم آن را در تعامل با مفاهام مرتبط
بررس کنام .دولت و سااست در عان اینکاه هم وشاان دارناد ،دو ساتاتم اجتمااع
متفاوت هتتند .همچنان ،دولت و ملت همتان و هممعن ناتتند ،اما دولت ما تواناد
مظهر ملتهای مختلف باشد (پوننزا  .)1318 ،2از سوی دیگر ،ناکون

پوننزا  ،به

این ایده که قدرت دولت تنها در عملکرد دولت قابل مشاهده است ،اشاره م کند .اارچه
این نگاه ذات به دولت که آن را بهعنوان تتلط سااس طبقه حاکم م شناساد ،وجاود دارد،
اما این نگاه «دستگاه /آپاراتو
پوننزا

دولات را باه قادرت دولات تقلاال ما دهاد» (هماان.)12 :

اذعان م کند که دولت متشکل از روابط تولاد اسات .بارای مثاال ،باه هماان

مازان که سرکوب فازیک سازمانده شده در حوزه عملکرد دولت است ،مدیریت رواباط
ایاادئولوژیک ناااز در حااوزه اختاااارات آن م ا انجااد و از آنجااا کااه ایاادئولوژی شااامل
عملکردهای مادی است ،عملکردهای دولت از این هم فراتر م رود (همان .)28 :از دیگار
ویژا های دولت م توان از یک سو به تمایل آن به انزوا و از سوی دیگر به تمایل آن به
همبتتگ با دیگر ساختارهای اجتماع اشاره کرد .در واقع م توان افت ،دولت تنها در
ارتباط با برداشت نظری وساعتری از جامعه ،معن دار است.
رویکرد راهبردی-رابطهای باب جتوپ ،9اقتصاددان سااس  ،به درک این همبتاتگ
مفهوم و کارکردی دولت ،بتاار کمک م کند .این دیدااه هم نااز دولت به ارتبااط باا
1. Weber
2. Poulantzas
3. Bob Jessop

 088مطالعات رسانههای جدید/سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،1پیاپی11ـ  ،)11تابستان و پاییز 1931

دیگران و هم نااز آن به خودکفای را مطرح م سازد .دولت بر ماازان موفقاات واحادهای
سااس مختلف ناز تأثاراذار است .دیدااه راهبردی -رابطهای سه مادل راهبارد را درنظار
دارد :نختت ،دولات مناابع و قادرت دارد کاه «اساتقالل نتاب آن را حفاک ما کناد»،
همچنان «کاست ها یا آساپپذیریهای خاص دارد ،و عملکرد آن به منابع که در قلمرو
آن تولاد م شود ،وابتاته اسات» (جتاوپ .)1 :2111 ،دو ،،دولات «از طریاق کنتارل و
دسترس متتقام به ظرفاتهای ساتتم خود» عناصر سااس را هدایت م کناد« ،تاأثار
این ظرفاتها به زنجارههای زور و قدرت که فراتر از مرزهای رسم دولات وجاود دارناد،
بتتگ دارد( ».همان) .سو ،،قدرت دولت «به روابط ساختاری ماان دولت و ساتاتمهاای
سااس اطرافش ،به پاونادهای راهباردی مااان سااساتمداران و مقاماات دولتا و دیگار
ناروهای سااس  ،و به شبکه پاچاده همبتتگ ها و شبکههای راهباردی کاه دولات را باه
محاط اجتماع وساعتر متصل م کنند» بتتگ دارد .بنابراین دولت مااان دو حالات در
«انزوای شکوهمند» بودن و «در ساتتم سااس وساع جای ارفتن» قارار ارفتاه اسات و
این بحران به سادا حل نم شود .این موضوع که به تنش ماان «خودکفاا» باودن و «در
خدمت دیگران بودن» مرتبط است ،در ادامه بررس م شود.
دولت را م توان هم بهعنوان دشمن منافع شخص (با هدف حفاظت از خود) ،و هام
در خدمت تک تک شهروندان تعریف کرد .افتاه شاده اسات کاه دولات ناه باهمنظاور
حفاظت از خود ،بلکه برای خدمات اجتماع وجود دارد .جتوپ معتقاد اسات« ،هتاته
مرکزی دستگاه دولت را م توان اروه خاص از سازمانها و مؤستاات عناوان کارد کاه
وظافه اجتماع آنها تعاان و تحمال تصمامات الازا،آور باه ناا« ،مناافع مشاترک» یاا
«خواسته عموم » به یک جمعات مشخص است» ( .)3 :2111با وجود این ،هر تالشا
برای تعریف «خواسته عموم » که یک «بااان خااص و مجموعاهای خااص از مناافع و
عقاید و ارزشها» را بازتاب دهد ،ارزش نادارد (هماان .)11 :بناابراین ماا ما تاوانام باا
مشخص کردن این موضوع که خدمات برای کدا ،دسته از افراد ارائه م شود ،به جزئاات
این کشمکش سازمان  /فردی ب ردازیم .به عبارت دیگر ،این موضوع م تواناد باهعناوان
نمود روابط طبقهها درک شود« :دولت (سرمایهداری) نباید باهعناوان موجاودیت ذاتا
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درنظر ارفته شود؛ بلکه باید بهعنوان روابط قدرت ،یا بهطور دقاقتر ،تراکم مادی رواباط
ماان طبقات و اجزای طبقات درنظر ارفته شود؛ مانند آنچه که در دولت در یاک شاکل
خاص اظهار م شود»( .پوننزا
دیدااه پوننزا

)123-128 :1318

و جتوپ ماان مفهو ،دولت بهعنوان زمانه قدرت ناروها با مفهاو،

یک ارچه دولت تمایز قائل م شود .مفهاو ،یک ارچاه ،دولات را باهعناوان یاک دساتگاه
یکدست یا دستگاه طبقه حاکم برای تتلط بر طبقه زیردست معرف م کند .اول ،طبقاه
سرمایهدار دستهبندیهاای دارد (مانناد شارکتهاای فراملا  ،شارکتهاای کوچاک و
متوسط ،منابع مال  ،سرمایه تجاری ،سرمایه تولادی ،سرمایه فرهنگ  ،و غاره) که بارای
کتب سرمایه و قدرت رقابت م کنند و درنتاجه تا حدودی منافع مغایر دارند.
دو ،،اارچه طبقه سرمایهدار و نخبگان سااس هم وشان دارند (بارای مثاال زماان
که مدیران به سااستمداران تبدیل م شوند ،یا کارمندان اداری به مشااوران شارکتهاا
تبدیل م اردند ،یا زمان که مشارکتهای خصوص  /عموم بهعنوان بخش از ساتاتم
دولت نئولابرال برقرار م شود) ،اما فعالاتها ،کارکنان و منافعشان همتو ناتتند ،تمایز
ماان دولت و اقتصاد سرمایهداری در جامعه مدرن همچنان منجر به تفکاک ناروی کاار
ماان سرمایهداران و سااستمداران شده است.
سو ،،از آنجا که جنبشهای سااس جناح چپ تمایل به برقراری یک دولات موقات
دارند که منافع سرمایهداری ،رفاه و مزیتهای اجتماع را برای همه فراهم کند ، ،قدرت
دولت م تواند از سوی این اروه به چالش کشاده شود .در این متن ،این موضوع که یک
دولت سوساالاتت م تواند در جامعه سرمایهداری وجود داشاته باشاد ،و اینکاه قادرت
دولتا در تمااا ،اشااکال جامعااه ضااروری اساات ،مااورد تردیااد اساات؛ همچنااان هاادف
جنبشهای پاشرو مبن بر کتب قدرت دولت الزاماً یک راهبرد اجتماع دموکراتااک و
اصالحطلبانه ناتت ،بلکه م تواند براسا

سااستهای اصالحطلبان رادیکاال باشاد کاه

به لحاظ سااس اتترده و پاشرو هتتند .درهرحاال ،دولات ،پاوساته از ساوی احازاب

 091مطالعات رسانههای جدید/سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،1پیاپی11ـ  ،)11تابستان و پاییز 1931

سااس و همچنان از سوی جنبشهای اجتماع سازمانیافته در جامعه مدن به چالش
کشاده م شود و بازتولاد م اردد.
با توجه به پاچادا ها و تضادهای مذکور ،دولت تنها م تواند بهعناوان یاک زماناه
قدرت متضاد ،همراه با وحدت موقت و منافع متضاد که متحادان سااسا را ما ساازد،
تعریف شود .دولت نوع «تبلور سازمان » از «تراکم مادی روابط قادرتهاسات» ،دولات
«زمانه راهبردی و جریان متقاطع شبکههای قدرت اسات کاه تنااقضهاای مشاترک و
جابهجای ها را نشان م دهد (پوننزا  .)191 :1381 ،دولات باهطاور متاتقام بازتااب
منافع طبقه سرمایهداری ناتت ،بلکه پاچاادا هاای سااختار طبقاه را باه شااوههاای
متناقض نمایان م سازد« .دولت روابط تولاد و روابط طبقه را متبلور م ساازد .دولات
مدرن سااس « ،منافع» طبقات متلط را در سطح سااس منتقل نم کند ،بلکاه رواباط
ماان آن منافع و منافع طبقات متلط را انتقال م دهد؛ به این معنا کاه دقاقااً شاامل
باان «سااس » منافع طبقات متلط م شود»( .پوننزا )81 :2118 ،
براسا

تنشهای موجود در دولت ،م توانام مدل حضور دولت در رساانه اجتمااع

را نشان دهام .زمان که هدف دولت خدمترسان به شهروندان باشاد ،ما تاوان افات
حضور دولت در رسانههای اجتماع همتو با خدمات دولت به شاهروندان اسات .درایان
باره پژوهشگران به ایده خدمات عموم رسانه اجتماع اشاره م کنند (بروینا 2119 ،؛
فوکس )2115 ،که شباه به خدمات عموم بنگاه رسانهای با با سا اسات .از ساوی
دیگر ،ممکن است دولت برای حفک و تحمال نظم اجتمااع  ،باه خشاونت انحصااری و
قدرت ایدئولوژیک رسانههای اجتماع اتکا کناد .درواقاع ،بتاااری از دولاتهاا در پا
محدود کردن جریان ارتباطات آنالیان هتاتند؛ محتاوای رساانههاای اجتمااع را کاه
تهدیدی برای نظم عموم هتتند ،کنترل م کنند و از این پلتفر،هاا باهعناوان ابازاری
برای ترویج شکل خاص از نظم عموم سود م برند .با وجود این ،درک نظری عملکارد
دولت در رسانه اجتماع  ،با درنظر ارفتن عناصر ساختاری دولت معقولتر خواهد بود.
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خدمات عموم رسانه همانند صنایع وابتته به دولت ،باه ماازان مختلفا نمایاانگر
جدای دولت از اقتصاد است .اقتصاد عموم  ،برپایه حق کنترل دولت بر قتمتهاای از
اقتصاد قرار دارد ،بهطوریکه در این ساتاتم ،فاصاله مااان دولات و اقتصااد ،از اقتصااد
مالکات خصوص کمتار اسات .در خادمات عماوم رساانه ،دولات ،اقتصااد و فرهناگ
اطالعات عموم و ارتباطات را سازمانده م کند.
زیرمجموعههای دولت چیست؟
جتوپ اشاره م کند کاه دولات متشاکل از ساازمانهاای باندسات ،ساازمانهاای
پایاندست و سازمانهای پارامون است و روابط ماان ایان ساازمانهاا مشاخص ناتات
( .)11 :2111بنابراین ،این سازمانها ،اتصال ماان آنها و روابطشان با دولت و جامعه ،باه
«نوع ساختار اجتماع در اذشته» بتتگ دارد .دولات اجازای مختلفا دارد و درعاان
حال بهعنوان یک واحد یکدست درنظر ارفته م شود ،اما هدف صحبت از این اجازا باه
این سبک ناتت .همچنان این موضوع که دولت چازی باشتر از «تجمع محض اجازای
متتقل» است ناز هاچ ارزش ندارد (پوننزا  .)191 :1318 ،پوننزا

اشاره ما کناد

که دولت «یک واحدسازمان است که بهطور طباع باا واژه مرکزارایا یاا اساتقرار در
مرکز تعریف م شود ،و همچنان به همبتتگ شکافپذیر قدرت دولت مارتبط اسات»
(همان) .مفهو ،بعدی در قتمت پاشرو بررس شده است.
در درجه اول ،دولت شامل قوه مجریه است که بهطور مختصار ما تاوان افات شاعبه
مرکزی و اجرای دولت به حتاب م آید .بخش عموم  ،از دیگر اجازای دولات اسات کاه
صنایع و خدمات را شامل م شود که زیربنای دولت را تشکال م دهناد و نقاش اساسا
در زندا اقتصادی دارند (مالابناد  .)11 :1313بخاش عماوم از یاک ساتاتم اجرایا
تشکال شده «که اکنون از ساتتم اداری سنت دولت فراتر رفته و شامل طاف وسااع از
اروههاست؛ اروههای که اغلب به وزارتخانههاا مرباوط هتاتند ،یاا از درجاه متفااوت از
اسااتقالل برخوردارنااد  -ماننااد مؤستااات عمااوم  ،بانااکهااای مرکاازی ،کماتاااونهااای
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قانونگذاری و غااره -و باه مادیریت عملکردهاای اقتصاادی ،اجتمااع  ،فرهنگا و دیگار
فعالاتهای که دولت بهطور متاتقام یاا غارمتاتقام در آن دخاال اسات ،وابتاتهاناد»
(همان .)51 :عالوه براین ،دولات متشاکل از ارتاش اسات و ایان بخاش دو عملکارد دارد:
«کنترل خشونت» و حفک «امنات داخل » (همان .)58 :عنصر بعدی قوه قضایاه است کاه
«بهطور قانون از قوه مجریه متتقل است و از مصونات قضای و دیگر ضمانتهای اجرایا
برخوردار است» (همان .)53 :در اصل ،وظافه قوه قضائاه دفاع از حقوق شهروندان دربرابار
دولت است ،اما تفتار و اجرای عملکرد این قوه هماشه شفاف ناتت .عضو مکمال بعادی،
دولتهای زیرمجموعهاند که شامل شعبههای استان  ،شهری ،منطقاهای و اقلاما دولات
م شوند و «به مازان متفاوت  ،عملکرد اجرای دارند»( .همان)53 :
اارچه این اجزا برای دولت دارای اهمات جانب هتتند ،اماا عملکارد آنهاا بازتااب
ویژا های محل است و در مواقع خاص مانند جنگهای استقاللطلباناه یاک کشاور،
نقش مهم م توانند داشته باشند .عالوه بر کشامکشهاای موجاود مااان شاعبههاای
مرکزی و فرع دستگاه اجرای  ،تنشهای ناز ماان دستگاههای رقاب وجود دارد؛ بارای
مثال ،تنش که ماان یک حزب لابرالِ در حال برکناری و یک حازب محافظاهکاار روی
کار برقرار است .با وجود این ،این عناصر متضاد ،در حمایت از موقعات و عملکارد دولات
با یکدیگر همکاری م کنند .هماانطاور کاه مالابناد اشااره ما کناد« :آنهاا از طریاق
مشارکت در امور پارلمان به دولت یاری م رسانند»( .همان)41 :
هرکدا ،از عناصار یاادشاده دولات و زیرمجموعاههاا و ادارات شخصا و منطقاهای
تشکالدهنده آنها ،شکل خاص از تعهد به رسانههای اجتمااع مختلاف را دارناد .ایان
تعهد شامل شاوههای مختلف انتشار محتوا ،ارتباط با کاربران سازمان وکاربران معمول ،
و نظارت بر حضور دیگر کاربران در رسانه اجتماع است .در این متن ،ما جایگااه رساانه
در ارتباط با دولت را بررس م کنام .استوارت هال و همکارانش اشاره م کنند کاه «در
ترکاب قدرت در جامعه معمونً تضادهای ماان ساازمانهاا وجاود دارد» ( )14 :1381و
رسانه بهطور خاص به دنبال انتشار اطالعات است که با خواساتههاای دولات همتاوی
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دارد .در اینجا ما از رسانه دولت صحبت م کناام کاه ویژاا هاای مشاترک باا دیگار
سازمانهای دولت دارد (از منابع مال دولت استفاده م کند و باهطاور شافاف وظاایف
اجرای دارد ،مانند ازارش انتخابات) ،و با وجود ایان ممکان اسات همچناان در جهات
مغایر با هدفهای دولت و ساتتم اجرای فعالات کند.
در کنار این موارد ،م توانام به بررس حالت ب ردازیم که در آن رسانه اجتمااع باا
دولت در ارتباط است .زمان که رسانه از سوی دولت برنامهریزی م شود ،در واقع ناچاار
است بهعنوان یک از شعبههای دولت فعالات کند .رساانههاای باا مالکاات خصوصا ،
رابطه کمرنگتری با دولت دارند .روابط پلتفر،های خصوص با دولتها معمونً خصامانه
است ،بویژه اار در حوزه قضای متفاوت  ،متمرکز باشند .با وجود این ،معمولترین الگاو،
الگوی همکاری ماان دولت و رساانه اجتمااع خصوصا اسات .هماانطاور کاه نااک
کولدری )2119( 1اشاره کرده است ،یک رسانه اجتماع خصوص  ،باهطاور متاتقام از
فعالات ارتباط کاربران سود م برد و همچنان این فعالاتها در رسانه خصوصا بارای
دولت ناز سودآور است .بهترین نمونه از این پدیده زمان است کاه شارکتهاای رساانه
اجتماع از طریق تبلاغات هدفمند ،از کانی شدن دادههای شخص  ،ساود ما برناد و
به طور همزمان ،برنامه جاسوس مخف و اتترده اجراشده از سوی آژانس امناات ملا
ایانت متحده آمریکا به نا ،پریز ،که ط آن آژانس امنات مل آمریکا به طور متتقام و
بدون واسطه به اطالعات سِروِرهای  3شرکت اینترنت از جمله فاتابوک ،اواال ،اپال،
شرکت سرویس اینترنت ای او ال ،مایکروسافت ،یاهو و اساکایپ دسترسا داشات و از
این اطالعات برای کنترل مرد ،استفاده کرد( .فوکس)2115 ،
نقش دولت در جامعه مدرن شاامل ماوارد زیار اسات :نظاارت بار اقتصااد و جامعاه
(از طریق قانون و مالاات) ،کنترل و باهکاارااری انحصاار ابزارهاای خشاونت داخلا و
خارج  ،مشروعات بخشادن به این انحصار ،جمعآوری اطالعات درباره شهروندان با هادف
مدیریت و کنترل ،مشروعات بخشادن به فردارای در نقاشهاای خااص (مانناد کاارار،
1. Nick Couldry
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رأیدهنااده ،مصاارفکننااده ،مالااک و غاااره) ،تعاااان و کنتاارل اعضااا و خااط قرمزهااا و
محدودیتهای جامعه ،باازنمود جامعاه از طریاق روایاتهاای داساتان کاه مرباوط باه
ایدئولوژیهای ماهندوست  ،وطنپرست و نژادپرست هتتند و «هویات ملا » را رواج
م دهند ،و همچنان وضع سااستهای جمعات برای افزایش جمعات و بازتولاد ناروی
کار( .فوکس)11-81 :2118 ،
رسانههای اجتماع به تما ،نقشهای که برای دولت عناوان شاد ،رباط دارناد ،زیارا در
هماهنگسازی نقشهای اجتماع دخال هتتند .به دو نمونه اشاره ما کناام )1 :دولاتهاا
برای نظارت بر عملکرد شرکتهای رسانههاای اجتمااع قاانونهاای تعبااه ،وضاع و اجارا
م کنند )2 .دولتها برای اهداف عموم از شرکتهای رسانههای اجتماع مالااات دریافات
م کنند .عالوه بر قانونهای که همه شرکتهاا را تحات تاأثار قارار ما دهاد ،دولاتهاا و
سازمانهای دولت فرامل ناز ،مانند اتحادیاه اروپاا ،قاانونهاای حفاظات از اطالعاات وضاع
م کنند که شرکتهای رسانههای اجتماع را بهطور ویاژهای تحات تاأثار قارار ما دهناد.
مشکل عموم در این خصوص این است که با وجود محدودیتهای جغرافاای دولتها ،ایان
پرسش مطرح م شود که کدا ،قانون مل حفاظت از اطالعات ،برای شرکتهای رساانههاای
اجتماع که در سطح جهان فعالات ما کنناد ،بایاد وضاع شاود .در حاال حاضار پویاای
جغرافاای دولت و شرکتهای جهان  ،فاتبوک و اوال را قادر ساخته است با تغااار مکاان
اداره مرکزی شرکت ،از قوانان حفاظت از اطالعات مل فرار کنند.
شرکتهای رسانههای اجتماع به لحاظ اقتصادی به تبلاغات هدفمند و بهرهکش از
ناروی کار دیجاتال وابتته هتاتند (فاوکس .) 2115 ،بناابراین آنهاا در ساطح جهاان
درآمد اقتصادی دارند .ساتتم های دولتا نئاولابرال در تماا ،ساطح جهاان منجار باه
سرکوب درآمد ،کاستن هزینههای دولت در مقاا

اجتماع و کاهش مالاات شرکتهاا

م شوند .با وجود این ،مالاات شرکتها م تواند یک منبع قاوی درآماد بارای دولاتهاا
باشااد .مااا در زمااان بحاارانهااای جهااان زناادا م ا کنااام کااه از درآمااد حاصاال از
مالااتدهنداان به مقدار زیاادی اساتفاده ما شاود کاه ایان مالاااتدهناداان عمادتاً
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کارمندان هتتند ،نه شرکتها .در همان زمان وضع بد اقتصادی بر قشر ضاعاف و فقاار
تأثار م اذارد و به احتمال زیاد نابرابری را افزایش م دهاد .در ایان شارایط باه لحااظ
نظری توجاه پرداخت نکردن مالاات از سوی شرکتها یاا پرداخات مالااات کام بتااار
سخت م شود.
شرکتهای مانند اوال ،آماازون و اساتارباکس بایاد پااش از براازاری کماتااون
سرمایههای عماوم انگلتاتان در ساال  ،2112دربااره اینکاه آیاا از پرداخات مالااات
انگلتتان خودداری م کنند یا نه ،بحث م کردند (ب ب س  .)2112آماازون  14هازار
کارمند در انگلتتان دارد ،اما ساختمان مرکزی آن در لوکزامبورگ است و تنهاا  4هازار
کارمند در این کشور دارد (همان) .این شرکت در سال  ،2111حادود  9مالااارد و 911
مالاون دنر درآمد در انگلتتان داشته ،اما تنها یاک مالااون و  811هازار دنر مالااات
پرداخاات کاارده اساات ( 1/14درصااد) (اااریفاتس2112 ،؛ بااارفورد و هالاات.)2112 ،
فاتبوک در سال  ،2111از درآمد  114مالاون دنری خاود در انگلتاتان 298 ،هازار
دنر مالاات پرداخت کرده است ( %1درصد)( .ما )2112 ،
ساختمان مرکزی اوال در دوبلان (پایتخت کشور ایرلناد) واقاع اسات ،اماا حادود
 1هزار کارمند در انگلتتان دارد (اارساد  .)2119مات باریتان ،1مادیرعامل اواال در
انگلتتان و ایرلند ،اقرار م کند که تنها دلال انتخاب این کشور برای سااختمان مرکازی
شرکت این است که مازان مالااات در ایرلناد  12,4درصاد اسات ،درحاال کاه هماان
مالاات در انگلتتان در سال  21 ،2111درصد بوده است( .ب ب س )2112 ،
اردش مال اوال در انگلتتان در سال  ،2111حدود  934مالااون دنر باوده ،اماا
تنها  1مالاون دنر مالااات پرداختاه کارده اسات ( 1,4درصاد) (هماان) .درحاال کاه
شرکتهای عظام رسانهای تنها مازان بتاار کم مالاات پرداخت ما کنناد ،دولاتهاا
م اویند بودجه دولت کم است ،وضع بد اقتصادی برقرار است؛ در نتاجه بودجه رفااه
و اجتماع را قطع م کنند و به فقارترین قشر جامعه آساب م رسانند.
1. Matt Brittin
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بریتان ،مدیرعامل اوال ،در کماتاون بررس سرمایههای عموم دربااره پرداخات
نکردن مالاات ،اعال ،کرد که از این روش برای پرداخت مالاات کمتر استفاده ما کنناد.
او در نشتت بررس و پژوهش که در  11م  2119براازار شاد ،اعاال ،کارد کاه «ماا
درباره برمودا در جلته رسادا قبل صحبت کردیم ،و من م پذیر ،کاه ماا از شارایط
برمودا استفاده کردیم .روشن است که برمودا مالااات کما دریافات ما کناد ».اریاک
اشمات 1درباره علت اینکه اوال مازان کم مالااات در انگلتاتان پرداخات ما کناد،
م اوید« :افرادی که ما در انگلتتان استخدا ،کردیم ،مالاااتهاای بریتانااا را پرداخات
م کنند» (ب ب س  .)2119 ،منظور او این اسات کاه چاون کارمنادان اواال مالااات
پرداخت م کنند ،ناازی ناتت که خود شرکت هم مالاات بدهد.
تناقض قدرت مل و درون مارزی دولات باا قادرت شارکتهاای جهاان کاه از طریاق
رسانههای اجتماع جریان اطالعات را در سطح جهان مدیریت م کنند ،همراه با رژیامهاای
نئولابرال  ،منجر به پرداخت نکردن مالاات از سوی شرکتها و ممانعت شرکتهای رساانهای
از پرداخت مالاات شده است .برای غلبه بر این مشکل بازرگ سااختاری بایاد قاانون مالااات
شرکتهای جهان اجرا شود و سازوکارهای کنترل و اجرای قانون ،بر روناد تبعاات از قاانون
نظارت کنند .برای رسادن به این هدف دولت باید از سااستهای محافظهکاراناه خاود عباور
نماید و به جای کنترل قشر ضعاف بر جرایم شرکتهای بزرگ متمرکز شود.
سیاست چیست؟ رابطه میان دولت و سیاست چگونه است؟
موف 2سااست را ایناونه تعریف م کند :سااست «تضاد ذات در رواباط انتاان » اسات
که «بر مجموعهای از افتمانها ،سازمانها ،و کنشها دنلت دارد که با هادف اساتقرار نظام
اجتماع و مدیریت همزیتت انتانها ،در زمانهای کاه باهدلاال حضاور سااسات هماشاه
متضاد است ،فعالات م کنند» ( .)8 :1339بنابراین ،سااست ،حداقل در جوامع طبقاهبنادی
شده ،براسا

منافع متضاد ،بهعنوان حالت از سازمانده اجتماع تضادها تعریف م شود.
1. Eric Schmidt
2. Mouffe
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به تعریف سااست مدرن این نکته را هم باید اضافه کرد که در زماناه سااسات ،هام
عناصر محتو
محتو

(مانند حزبهای سااسا  ،کارمنادان ،رویادادها) و هام عوامال کمتار

(مانند افتمانها ،فعالاتها) ،با هدف ایجاد و حال تضاادها وجاود دارناد .ااار

بخواهام تما ،اروهها و سازمانهای را که در سااست دخال هتاتند ،در نظار بگااریم،
آنها از درک معمول «سااست» فراتر م روند .اروههای فشار و نب ارهاا ،شارکتهاای
چندملات  ،کلاتاها و دیگر سازمانهای مذهب و رسانههای جمع همگ نقش فعاال
در سااست دارند.
افرادی که این سازمانها را مدیریت ما کنناد «ممکان اسات قادرت و تاأثار قابال
توجه داشته باشند ،و باید در تحلال قادرت سااسا در جواماع سارمایهداری درنظار
ارفته شوند» (مالابند .)41 :1313 ،عاماانهترین برداشت که جامعه مادرن از سااسات
دارد این است که در سااست ،افراد در تصمامات الزا،آور ،درباره اینکه چگوناه جامعاه و
منابع آن را سازمانده کنند ،اردهم م آیند (فاوکس .)2118 ،اماا شاکل سااسات در
جوامع سلطهار به این صورت است که در آن یک یا چند اروه باهمدیگر ،سلطه ،انحصار
یا کنترل قدرت تصمامااری را در دست م اارند.
سااست کامالً از دولت جدا ناتت .سازمانهای دولت ما توانناد نقاش سااسا داشاته
باشند ،حت زمان که این نقش بهطاور متاتقام باا وظایفشاان در تضااد باشاد (دیچبارن،1
 .)2119استوارت هال و همکارانش ،با اقتبا

از ارامش ادعا ما کنناد کاه دولات «نقاش

بارزی در شکل دادن به زندا اجتماع و سااس دارد ،بهطوریکه منجر باه توساعه پایادار
تولاد و بازتولاد روابط جامعه سرمایهداری م شاود» ( .)211 :1318عناصار سااسا دولات
(مانند حزبهای سااس قدرتمند) بهطور متاتقام باه ایان نقاش مارتبط هتاتند .ماازان
نزدیک یک دولت و عوامل سااس م تواند متفاوت باشد .برای مثاال ،یاک حازب سااسا
حاکم ،رابطه نزدیک تری با دولت خواهاد داشات تاا باا حازب مخاالف ،و در نتاجاه تاداخل
باشتری با دولت دارد تاا باا حازبهاای سااسا فرعا  .برخا ااروههاا ممکان اسات در
1. Ditchburn
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فعالاتهای سااس که تقریباً جدا از دولت هتتند ،دراار باشند ،مانند فعانن کاه باهطاور
متتقام با احزاب سااس حاکم ،ادارات دولت  ،رسانههای دولت و غااره در ارتبااط ناتاتند،
ول در مقابل از طریق رسانههای غاردولت با مرد ،ارتباط دارند.
اارچه رویههای سااس معمونً حاوی تعارضهای زیادی هتتند ،اما این تعاارضهاا
م توانند همتو با عملکردهای بزرگ دولت ،عادیسازی شوند و در نتاجه کاهش یابناد.
مالابند درباره احزاب سااس متعارض م اوید« ،مخالفات مااان آن دساته از رهباران
سااس که عموماً مقا ،بانی دارناد و آنچاه را کاه در رابطاة مااان رهباران سااسا و
صاحب منصبان سااس قابل توجه است ،تفاوتهای ب شمار آنها ناتت ،بلکه اتفاق نظر
آنها درباره متائل مهم و اساس متائله قابال توجاه اسات ( .)15 :1313بناابراین یاک
تعارض کامالً آشکار ماان یک حزب سااس لابرال و یک حازب سااسا محافظاهکاار،
م تواند کشمکش ماان بانشهای متضاد سازمانهای اجتماع را پنهاان کناد .در نظار
ارفتن جنبههای استدنل و ارتباط سااست ،بویژه ارتباط آن با نتایج مادی ما تواناد
مفاد باشد .جتوپ با اقتبا

از مارکس ،اشاره م کند که باید «ویژا نمایش سااست

را نه تنها بهعنوان یک استعاره ،بلکه باهعناوان یاک کانش سااسا خودآاااه در مااان
بازیگران سااس در نظر بگاریم ،زیرا آنها از طریاق اقتباا

شخصااتهاا و نقاشهاای

تاریخ یا نقشهای نمایشا قصاد دارناد بار مخاطباان خاود تاأثار بگذارناد و آنهاا را
قانع کنند») 83-31 :2111( .
عناصر اصل سااست شامل حفاک یاا تغااار یاک نظام اجتمااع خااص ،از طریاق
ارتباطات ،افتمانها و نمادپردازی در یک صحنه خاص است .سااستها بهطور آشکار بر
پلتفر،ها و بتترهای رسانهای سنت دنلت دارند و رسانهها راحتترین وساله برای ورود
شهروندان به سااست هتتند .باشتر شاهروندان از طریاق رساانههاا قاادر باه تماشاای
جلتات پارلمان  ،کم انهای سااس  ،و رسوای های احزاب سااس هتتند .بهطور کل
م توان افت ،شهروندان سااسات را از طریاق رساانه درک ما کنناد .عاالوه بار ایان،
سازمانهای سااس ناز از طریق رسانه م توانند با شاهروندان در ارتبااط باشاند؛ بارای
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مثال ،از طریق رأیااری به بررس انگاازههاای رأیدها ما پردازناد .رابطاه متاتمر
شهروندان با رسانه اجتماع به این معن است که قدرت و تأثار سااس  ،بویژه تاا آنجاا
که به شهروندان مربوط است ،به پلتفار،هاای کاه دارای ویژاا نقاشهاای اجتمااع
هتتند ،سرایت داده شده است ،که همه اینها بهطور کل م تواند برای بازیگران سااس
آشکار باشد .با در نظر ارفتن روند کم انهای سااس کاه جاذابات کما بارای محال
خاص ایجاد م کنند ،به این نتاجه م رسام که کم اانهاا و دیگار اشاکال ارتباطاات
سااس در رسانه ،باشتر در ویژا هاای فاردی و نفاوذ شخصا ماورد هادف هتاتند.
خطری که در رژیمهای نئولابرال کنون وجود دارد ارایش به کانی کردن هماه چااز
است که ط آن سااست به روابط عموم  ،تبلاغات و فروش یاک ایاده ،و سااساتمدار و
حزب به برند تبدیل م شود .به زبان رسانههای اجتماع جهان  ،ایان موضاوع باه ایان
معناست که سااست رسانه اجتماع به تبلاغات سااس و سااست اشاره و کلاک ،بادون
بحث و درااری واقع  ،تقلال یافته است که شکل از مشارکت دروغان و نظار دروغاان
است .در مقابل ،رسانه اجتماع قابلاات توساعه ارتباطاات سااسا مااان شاهروندان و
حمایت از اعتراضهای خاابان را دارد که ارتباطاات آنالیان و آفالیان را دربرما ااارد.
(فوکس)2115 ،
جرم چیست؟ پلیس چیست؟ پلیس بهعنوان بخشی از دولت چه کارکردی دارد؟
قدرت دولت و هژمون به طرق مختلف مورد اعتراض قرار م اارند .این مخالفتهاا
با قدرت دولت «زمان صورت م اارند کاه تماا ،اساا

رهباری سااسا و صاالحات

فرهنگ مورد حمله و اعتراض قرار م اارناد» (هاال و دیگاران )211 ،1318 ،و حفاک
قدرت دولت از شکل توافق به شکل سرکوبگرانه تغاار م کند .فعالاتهاای مجرماناه از
طریق برچتب زدن معنا پادا م کنند ،به این صورت که فعالاتهای باه ظااهر یکتاان،
بتته به اینکه در کجا ،در چه زمان و از سوی چه کتا ر دادهاناد ،ما توانناد جار،
باشند یا نباشند .اما جر ،و اعمال مجرمانه از فرایند سااده برچتاب زدن فراتار ما رود.
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همانطور که هال و همکارانش اشاره کردهاند« ،اجبارهای تاریخ و سااختاری در کاار»
وجود دارند که اغلب در پسزمانه باق م مانند (همان .)184 ،بنابراین جر ،،باهعناوان
چالش برای قدرت دولت و جلوااری از وقوع جر( ،مانند پلاس) بهعنوان ابازار تحکاام
قدرت دولت  ،در ارتباط با یکدیگر هتتند( .همان)
جر ،و نظارت بر جر ،نشانه تضادهای اجتماع ناتاتند ،بلکاه در ساطح فرهنگا و
دولت ا اغلااب مقدمااهای باارای شااکلااااری آن چااازی اساات کااه هااال و همکااارانش
ایدئولوژیهای محافظهکار جر ،م نامند (همان) .این ایدئولوژی مدع است کاه تنهاا از
طریق قانون و نظم عموم  ،حکمهای طاقت فرسای زندان (یا حت حکم اعدا ،)،حضاور
پررنگ پلاس و ناروهای امنات  ،کنترل متتمر فضاهای عماوم و خصوصا از طریاق
فناوریهای نظارت و نر بانی مالاات برای امنات داخل و خارج (اغلب برای تاأمان
هزینه سازوکارهای امنات اجتماع ) م توان بر جر ،غلبه کرد.
پلاس بهعنوان یک از ساازمانهاای دولتا  ،مانناد ارتاش ،بارای حفاک قادرت دولتا
«عملکاارد اغلااب ساارکوبگرانه» دارد (پااوننزا  .)121 :1318 ،هاادف پلاااس در درجااه اول
استحکا ،نظم عموم است .پارامترهای عمل مجرماناه و ناوع واکانشهاای دولتا باه ایان
جر،ها از طریق قانون طراح م شود که «بخش جادای ناپاذیر نظام سارکوبگر و ساازمان
سرکوبگر است .دولت از طریق تصویب قانون و انتشار آن ،زمانه مقدمات ممنوعات ،باازداری
و سانتور را فراهم م آورد ،و در نتاجه زماناه عملا و هادف خشاونت را ایجااد ما کناد.
بنابراین قانون ،شرایط سارکوب فازیکا  ،ماهاات خشاونت و ابازار خشاونت را ساازمانده
م کند .از این نظر ،قانون نظامنامه خشونتهای عموم  ،سازمان یافته اسات» (هماان.)11 ،
دولت همچنان م تواند برای تضمان منافع دولت از قوانان خود فراتر رود.
پلاس ،بهعنوان یک سازمان دولت م تواند از طریق بااناههای رسم در رسانههاای
اجتماع  ،درک دولت و شهروندان از عمل مجرمانه را کنترل کند .کریتتوفر اِشنایدر 1بر
این دیدااه تأکاد م ورزد و نشان م دهد که پلاس چگونه این قابلات را در رسانههاای
1. Christopher Schneider
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اجتماع ایجاد م کند و درنتاجه قدرت معامله باه مثال باا شاهروندان در رساانههاای
اجتماع را برای دولت ایجاد ما نمایاد .رساانههاای اجتمااع همچناان زماناه باروز
جنبههای ارتباط جر ،هتتند .این موضوع شامل ارائه مدرک جر ،ما شاود .در فصال
مربوط به تروتار در این کتاب ،او نشان م دهد که چگونه مدارک جر ،آنالیان از مناابع
مختلف به دست م آیند؛ مانند زمان که شهروندان از رسانه اجتماع برای نشاان دادن
جر ،دیگران به پلاس استفاده م کنند یا مانند جر،های کاه در اصال جنباه ارتبااط
دارند (مانند تهدید به مرگ علن یا دشمن کالم ) و در این پلتفر،ها بروز م یابند .در
نتاجة همبتتگ اجتماع که پااش تار توضااح داده شاد ،هار مادرک جرما  ،شاامل
فعالاتهای ارتباط مجرمانه ،ظرفات این را دارد کاه باهطاور وسااع در معارض دیاد
همگان قرار بگارد .با توجه به این بخش و بخش قبل  ،مشاهده کاردیم کاه رساانههاای
اجتماع از یک سو نمایانگر قادرت دولتا و ساازمان هتاتند و از ساوی دیگار ،ایان
پلتفر،ها م توانند قدرت دولت  ،قدرت سازمان و نظم اجتمااع موجاود را باه چاالش
بکشند .با وجود این ،این پلتفر،ها همچنان محاط برای کنشاگران ساازمان و دولتا
هتتند تا از طریق نظارت و سانتور ،برای بازیاب نظم موجود تالش کنند.
تفاوتها و شباهتهای اعتراضها ،انقرابهرا ،شرورشهرا و جنربشهرای
اجتماعی چیست؟
همانطور که پاشتر عنوان شد ،جنبشهای اجتماع به فعالاتهای جمعا اشااره
دارد کااه اهااداف سااس ا  ،اقتصااادی یااا فرهنگ ا دارنااد .ایاان جناابشهااا در خااارج از
سازمانهای رسم دولت شکل م اارند و معمونً قصد تقابل با این سازمانها را دارناد.
نظریات دِن پورتا و متون  1نشانگر این حقاقت است که جنبشهای اجتماع  ،ماوقت و
رابطهای هتتند ،به شابکههاای بااش از یاک ساازمان وابتاتهاناد ،و شاامل متحادان،
مخالفان ،شاهدان و ماانج ها م شوند .جنبشهای اجتماع بهعنوان «جریاان کاه باا
1. Della Porta and Mattoni
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سطوح مختلف جوامع کنش دارند» ،به جغرافااای خااص یاک دولات یاا یاک ساازمان
وابتته ناتتند و م توانند فرامل باشند.
جنبشهای اجتماع برحتب اینکه چه برهان وجودی داشته باشند ،به اعضای خود
برای اردآمدن در فضای عموم نااز دارند .این اردهمای ها معماونً در پاساخ باه یاک
نارضایت صورت م اارند و ممکن است ابزاری برای برقراری ارتباط درباره یک فعالاات
مورد درخواست باشند .این جنبشها بهعنوان یک از اشکال تحرک جمع  ،ممکن است
به واسطه ختارتهای مال و خشونتهای فازیک بویژه از طریق دراااری باا پلااس و
دیگر سازمانهای سرکوبگر دولت شناخته شوند .ایان عوامال نشاانههاای شاکلاااری
اعتراضها و شورشها هتتند .تمایزات ماان این دو به عوامل متعددی وابتاته اسات ،از
جمله )1 :نتاجهااری صریح و مطلوب سااس  ،اقتصادی ،فرهنگ  )2 ،همکاری باا یاک
سازمان جنبش اجتماع و  )9بود یا نبود ختارت مال و خشاونت فازیکا  .دو ویژاا
اول معمونً به اعتراضها و ویژا سو ،به شورشها مرتبط هتتند.
مهم است که بدانام تمایز ماان اعتراض و شورش روشن ناتت و تاحدودی از طریق
برچتبهای که دولت ،سازمانها و رسانهها به این رویدادها م زنند ،شناخته م شاوند
(لِمِرت .)1341 1،برای مثال ،تظاهرات که در پاسخ به سران دولتهای جا /8جا 21

2

در سال  2111در تورنتو برازار شد ،در رسانههای جمع هم بهعنوان اعتاراض (اِساالتر
 )2119و هم بهعنوان آشوب (اوتول )2119 ،به نمایش درآمد .اعتراض و آشوب هردو به
طبقات غارهژموناک مربوط هتتند و در چارچوب دولت فعالاات ما کنناد .پاوننزا
معتقد است« ،طبقه تحت سلطه و مبارزاتشان جایگاه ویاژهای در سااختار دولات دارناد،
این جایگاه نمایانگر چارچوب مادی دولت است و باا رواباط تولااد ،ساازمانهاای اداری
سلتله مراتب  ،و بازتولاد تقتامبندی اجتماع نااروی کاار در دولات ارتبااط نزدیکا
دارد» ( .)151 :1318در نتاجه ،سازمانهاای دولتا سارکوبگر تنهاا بارای «مقابلاه باا
طبقات تحت سلطه وجود ندارند ،بلکه برای حفک و بازتولاد رواباط سالطه و اطاعات ،در
1. Lemert
2. G8/G20
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قلب دولت فعالات م کنند :زیرا معتقدند دشمن دولت هماشه وجود دارد» (همان) .این
مبارزات نقض نمای کل دولت ناتاتند ،بلکاه «باا موقعاات اساتراتژیک دولات ارتبااط
نزدیک دارند»( .همان)154 :
فعالات جنبشهای اجتماع  ،مانند اعتراضها و شورشها ممکن است منجار باه انقاالب
شوند .منظور ،کنشهای سااس است که پاش و بعد از یک وضاعات خااص دولات صاورت
م اارند و س س جایگزین آن وضعات دولت م شوند .همانطور که اسکاش ول 1ذکر کارده
است ،قدرت دولت یک اصل مهم در انقالبهاست ،اما با وجود این «قدرت دولات نما تواناد
تنها بهعنوان ابزار سلطه بار طبقاات تعریاف شاود و همچناان تغااارات در سااختار دولات
نم تواند بهعناوان تضاادهای طبقاات توضااح داده شاود ( .)285 :1313انقاالب باهعناوان
«یک ارچهکننده قدرت دولت» به «اصالح سازمانهای دولتا کاه باا ساقوط دولات پاشاان
متالش شدهاند ،بویژه ارتش و ادارات غارنظام ؛ نااز دارد .همچنان ممکن است برای جلاب
حمایت مردم که در طول انقالب دست به اعتراض زدهاند ،باه اجارای تغااارات سااسا و
اجتماع نااز داشته باشد»( .فوران و اودوین)211 :1339 ،2
یک عنصر مشترک در تما ،اشکال این تظاهرات این است کاه آنهاا معماونً در یاک
مکان و اغلب مواقع در خاابان ر م دهند .جنبشهای اجتمااع جغرافااای مشخصا
ندارد ،بلکه عموماً برای رشد و جلب حمایت ،به دیده شدن نااز دارند .با ایان فارض کاه
این جنبشها فعالاتهای مشارکت هتتند ،همچنان به شناخت و ارتباطات نااز دارند.
رسانههای سنت  ،بویژه رسانههای ساازمان و دولتا  ،درطاول تااریخ از ایان تظااهرات
حمایت نکرده و اغلب ،آنها را مغرضانه به تصویر کشادهاند .این جنبشها بارای برقاراری
ارتباط ،به خبرنامهها و دیگر اشکال رسانههای فرع نااز دارند؛ حت باا علام باه اینکاه
انتشار این رسانهها محدود است .این مقاله به رابطه متئله محور ماان رسانههای فرعا
جنبشهای اعتراض (مانند استفاده از رسانههای اجتماع ) و رسانههاای جریاان اصال
اشاره و اعال ،م کند که رسانه هاای جریاان اصال ایان تواناای را دارناد کاه محتاوای
1. Skocpol
2. Foran and Goodwin
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رسانههای فرع را در جهت اهداف خود تغااار دهناد .رساانه اجتمااع امکاان ارتبااط
وساع با عمو ،یعن شهروندان و دولت را فراهم م آورند .همچنان اربادو اعال ،م کند،
از آنجا که این پلتفر،ها «نوع ساتتم افقا یاا همتاراز بارای تصامامساازی» فاراهم
م کنند ،بهطور ویژه برای جنبشهاای اجتمااع نابتاامان مناساب هتاتند .بناابراین،
رسانههای اجتماع تبدیل به بتاتر مناساب بارای شاکلاااری جنباههاای ارتبااط
اعتراضها ،شورشها و جنبشهای اجتماع شدهاند .فوکس همچنان نشان م دهد کاه
چگونه جنبشهای اجتماع در یک ساختار از پایان به بان و نابتامان شکل ما اارناد،
تا جای که بهعنوان جنبشهای اجتماع و جنبشهای مخالف درنظر ارفته م شوند.
نتیجهگیری
در جوامع کنون  ،سااست زمانه قدرت است که شاامل دولات ،ساازمانهاا ،جامعاه
مدن و جنبشهای اجتماع با روابط پاچاده و متضاد م شود .ایان اتصاانت در ماتن
بحران جهان جامعه کاه همزماان اقتصاادی ،ماال  ،سااسا و ایادئولوژیک اسات ،ر
م دهند .در نتاجه ،تغاارات سااس سریعتر ر م دهند .وقوع ایان تغااارات از پااش
تعاانشده ناتت ،بلکاه محصاول پاچاادا و ابهاا ،ساازمانهاای انتاان و مباارزات
اجتماع است .رسانه اجتماع اغلب یک پدیاده ساازمان دولتا اسات؛ ناوع زماناه
قدرت که در آن سازمانهای قدرتمند و منافع دولتهاا باهمادیگر برخاورد دارناد؛ ایان
همان چازی است که برای نمونه در مجموعه نظارت پریز ،،کاه ارتباطاات رساانههاای
اجتماع را کنتارل ما کناد و از همکااری رساانه اجتمااع و شارکتهاای اینترنتا ،
سرویسهای جاسوس و شرکتهای خصوص امنات تشکال شاده اسات ،وجاود دارد.
قدرت دولت و قدرت سازمان از طریق این رسانهها به چاالش کشااده ما شاوند و باه
اشکال مختلف مورد اعتراض قرار م اارند .وجود بحرانهای اخار ،احتمال این چالشها
را افزایش داده و اشکال مختلف این چالشها ،در انقالبها ،شورشها ،اعتراضهاا ،رشاد
جنبشهای اجتماع یا احزاب اجتماع جدید ،آشوبها و غاره متبلور است .رسانههاای
اجتماع نه دلال این پدیدهها هتتند و نه در وقوع آنها کامالً ب تأثارناد؛ بلکاه فضاای
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برای ظهور پاچاده قدرت ،پادقدرت و تضادهای قدرت بهشمار م آیند .آنها تمایل دارناد
با سااستهای خارج از شبکه و خاابان  ،ارتباط دیالکتاک داشته باشند (فوکس)2115 ،
و سااستهای جامعه مدن  ،قدرت دولت و سازمانها را به اشاکال سااسا و اجتمااع
پاچاده و نامعلو ،به چالش بکشند .این چالشها از طااف متناوع مناابع ،شاامل مناابع
ارتباط بهره م برند .در نتاجه سااستهای رسانههای اجتماع ذاتااً از طریاق عاوامل
مانند دیده شدن ،توجه ،پول ،شهرت ،اثراذاری و روابط اجتماع شاکل ارفتاهاناد کاه
ابعاد ارتباط مبارزات ،از جمله مبارزات آفالین را تشاکال ما دهناد؛ همچناان زماناه
قدرت نابرابری که در آن دولت و سازمانها در زمانه اساتفاده از قادرت اولویات دارناد،
منجر به ایجاد اقتصاد سااس خاص م شود که هرچند به چالش کشادن قدرت دولات
و سازمان را ناممکن نم سازد ،اما مبارزه با منابع نابرابر را غارممکن م سازد( .فاوکس و
سندوال2314 ،؛ فوکس)2115 ،
ویژا ها و پاامدهای چالشهای قدرتهای سااسا از پااشتعااان شاده ناتاتند؛
همچان الزاماً پاشرو ،محتاط ،لابرال ،فاشاتت و غاره تلق نم شوند .موقعات بحرانها
وابتته و مشروط به پویای پاچاده مباارزات اجتمااع اسات :جهاان  2141آن شاکل
خواهد بود که خود ما آن را م سازیم .این جهان ،ساازمانهاا ،تعهادات و قضااوتهاای
اخالق ما را تحت کنترل کامل درخواهد آورد .همچناان تاا زماان رساادن باه ،2141
مبارزات سااس جدیتری را تجربه خواهام کرد ،زیارا خطار باشاتری پااش رویماان
خواهد بود (والرستان .)15 :1338 ،در هر حال ،بهتر شدن یا وخام شدن وضعات ما در
آینده ،ناازیر در اروی سااست است.
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