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چکیده
امروزه در جامعه شاهد گستردهتر شدن اشکال مختلف کنشهای جمعی برانداز هستیم که نسبت به گذشته
ماهیت آنها متفاوتتر شده است .اعتصابات ،تجمع ،طومارنویسی ،کشف حجاب ،ناآرامیهای اجتماعی،
مخالفت مدنی ،موجسازی و بسیاری از کنشهای اجتماعی تحتتأثیر پیشرانهای داخلی و خارجی صورت
میگیرد .بسیاری از کنشهای اجتماعی شکل آرام و نیمهآرام دارند ،اما ارزشها و هنجارهای نظام جمهوری
اسالمی را هدف قرار داده که نیازمند شناخت ،تحلیل و کنترل آنها است که در این تحقیق بهدنبال شیوههای
کنترل کنشهای اجتماعی آینده با استفاده از روندپژوهی هستیم.
روش تحقیق این پژوهش بهصورت توصیفی ـ تحلیلی در قالب فوکوس گروپ (گروههای کانونی) است .روش
تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس فرایند روندپژوهی است و جامعۀ آماری این پژوهش شامل :خبرگان نظامی و
انتظامی و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران مسلط به مباحث حوزههای کنشهای جمعی و خبرگان
آیندهپژوهی است .براساس یافتههای پژوهش برآمده از نظر خبرگان و نخبگان ،کنشهای جمعی آینده
برآمده از قدرت تسلط بر افکار و ذهن مردم و بهخصوص جوانان و نوجوانان خواهند بود ،که از آن به قدرت
نرم تعبیر میشود .تغییر مسالمتآمیز یکی از سیاستهای آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی است که با
استفاده از ترویج سبک زندگی غربی منجر به تغییر فرهنگی نسل جوان ،منجر به تغییر فرهنگ راهبردی ما
و در نهایت تغییر حاکمیت خواهد شد .زمانی که نهادهای مرجع نسل جوان در آن سوی مرزها قرار داشته
باشند ،عمالً ما نمیتوانیم کنترلی بر آن نهادهای مرجع و افرادی که متأثر از آن هستند داشته باشیم .در
واقع کالن روندها نشان میدهد رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهمترین عامل کنشهای جمعی
آینده خواهد بود و بهطور مسلم بهترین روش کنترل این کنشها نیز میبایست بر اساس کنترل و نفوذ نرم
بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره شد.
واژگان کلیدی
آیندهپژوهی؛ کالن روندها؛ کنشهای جمعی؛ کنترل کنشهای جمعی

 .1دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه
کنشهای جمعی یک برساختۀ اجتماعی است که با تغییر بستر اجتماعی ،برداشت از
آن و شکل آن نیز تغییر میکند؛ لذا دیگر صرفاً بر مبنای عوامل تعریف نمیشود ،بلکه بر
عوامل غیرمادی مثل هنجارها ،گفتمانها ،دانش و اطالعات نیز متکی است که باعث
پیچیدگی و چندبعدی شدن کنشهای اجتماعی در اشکالی همچون اجباری ،نهادی ،مولد،
ساختاری ،رابطهای ،نرم ،هوشمندانه و غیره میشود که این اشکال در ارتباط با یکدیگر و
مکمل هم بوده است.
تحقیق در خصوص دالیل ،زمینهها و عوامل ایجادکنندۀ کنشهای جمعی برانداز،
همواره یکی از چالشهای مهم امنیتی بوده ،که یکی از دالیل آن ،سیالیت و مبهم بودن
نظریات مطروحه پیرامون کنشهای اجتماعی است .چه اینکه با توجه به شرایط متفاوت
بروز و پیدایی یک کنش اجتماعی در نظامهای مختلف ،الگوهای نظری ارائه شده ،فاقد
شاخصهای فراگیری بوده و عموماً توان پردازش ابعاد خاصی از پدیدۀ کنش اجتماعی را
دارد .بر این اساس ،پردازش ابعاد خاصی از پدیدۀ کنش اجتماعی را دارد .بر این اساس،
پرداختن به مقولۀ کنشهای جمعی برانداز ،دالیل بروز ،زمینههای ایجاد و تشدید،
بسترهای مقوم و ...این مقوله ،امروزه جزء ضرورتهای مهم در عرصۀ کارکرد علمی
اندیشمندان اجتماعی ،سیاسی و امنیتی است.
در خصوص کنشها و ناآرامیهای اجتماعی و علل شکلگیری و تحوالت اجتماعی آنها
پژوهشهای متعددی انجام شده است؛ برای مثال (گودرزی ،آیت ( ،)1931امین صارمی،
نوذر ))1931( ،اما پژوهشهای انجام شده در خصوص کنشها و ناآرامیهای گذشته ،بر
اساس تحلیلهای جامعهشناسی و روانشناسی بوده است و تاکنون روش آیندهپژوهی و
روندپژوهی کنشهای جمعی آینده مورد تحقیق قرار نگرفته است.
یکی از روشهای آیندهپژوهی ،تحلیل روند میباشد که شامل تغییرات منظمی است
که تحوالت آیندۀ جامعه را تحتتأثیر قرار خواهند داد .شناسایی و تحلیل آیندهپژوهی
کالن روندها ،تأثیر آن برکنشهای جمعی برانداز ،چرایی و چگونگی و روشهای کنترل
آنها مورد بحث این مقاله است.
امروزه در جامعه شاهد گستردهتر شدن اشکال مختلف کنشهای جمعی برانداز
هستیم ،که نسبت به گذشته ماهیت آنها متفاوتتر شده است .اعتصابات ،تجمع،
طومارنویسی ،کشف حجاب ،ناآرامیهای جمعی ،مخالفت مدنی ،موجسازی و بسیاری از
کنشهای جمعی تحتتأثیر پیشرانهای داخلی و خارجی صورت میگیرد .بسیاری از
کنشهای جمعی شکل آرام و نیمهآرام دارند اما ارزشها و هنجارهای نظام جمهوری

پیشینۀ تحقیق
 .1امین صارمی ،نوذر ( )1931در رسالۀ دکتری با عنوان" :بررسی تحوالت کنشهای
کارگری" چند به موضوع پرداخته است .این رساله در پی بررسی و تبیین تحوالت
کنشهای کارگری چند دهۀ اخیر ایران و نقش عوامل ساختاری در آن بوده است .نتایج
تحقیق نشان داده در دهههای اخیر مذاکره و حل اختالفات ،رواج بیشتری یافته است.
کنشهای گذشته از نظر سیاست معطوف به رهایی طبقۀ کارگر و مبارزه با استثمار بوده
است؛ اما کنشهای جدید به زندگی و کسب هویت میپردازد.
 .2گودرزی ،آیت (" ،)1931ناآرامیهای اجتماعی ،عوامل و فرایند آنها" ،رسالۀ دکتری،
یافتههای این تحقیق بر اساس نظریۀ اسملسر انجام شده است که یافتههای این تحقیق
نشان میدهد .1 :کنشهای اعتراضآمیز دارای یک توالی زمانی معینی هستند که از
کنشهای خفیف شروع و به کنشهای شدید ختم میشوند .2 .اغلب رفتارهای جمعی
اعتراضآمیز ،هیجانی ،طغیانگرایانه و عصیانیاند .9 .وقوع کنشهای اعتراضآمیز و
رفتارهای بحرانزا ،مستلزم فراهم بودن برخی شرایط است .آن شرایط از نظر اسملر
عبارتند از :شرایط ساختاری ،فشار ساختاری ،اهداف تعمیمیافته ،عوامل تسریعکننده و
بسیج معترضان .4 .حکومت و نهادهای آن ،حتی در شرایطی که بستر و زمینه برای وقوع
کنشهای بحرانزا فراهم است ،میتوانند با بهرهگیری از روشها و سازوکارهای مختلف (از
جمله عملیات روانی) مانع از وقوع آن کنشها شوند؛ یا در صورت وقوع آن نوع کنشها،
میتوانند از استمرار و تشدید آن جلوگیری کنند.
 .9ایمان ،محمدتقی و دانش پورجم" ،)1939( ،بررسی عوامل مؤثر برگرایش
دانشجویان به رفتارجمعی" ،دانشگاه عالمه طبا طبایی :یافتههای این تحقیق بر اساس
تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که میزان استفاده از اینترنت ،جنسیت و میزان
تماشای تلویزیون بهعنوان مهمترین متغیر ظاهر شدهاند که درمجموع توانستهاند 1۱/1
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اسالمی را هدف قرار داده است که نیازمند شناخت ،تحلیل و کنترل آنها است.
شناسایی جهتگیریها و دورنمای آیندۀ کنشهای جمعی؛ تدوین پیشرانها و
روندهای تأثیرگذار بر آن ،آمادگی همهجانبه در برابر کنشهای جمعی آینده و شیوههای
کنترل آن ،از جمله اهداف این مقاله است که مستلزم آیندهپژوهی کنترل کنشهای
جمعی است که با استفاده از روندپژوهی و شناخت روندهای تأثیرگذار بر آن صورت
میپذیرد و از آنجا که ناآرامیهای شهری متأثر از این کنشها است ،در این تحقیق
بهدنبال شیوههای کنترل آیندۀ آن با استفاده از روندپژوهی هستیم.
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درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند .بهطور کلی یافتههای تحقیق نشان
میدهد که میزان استفاده از اینترنت قویترین رابطۀ مثبت را با تمایل به رفتار جمعی
دارد و پس از آن میزان استفاده از تلویزیون و سن ،رابطۀ معکوس با رفتار جمعی دارند.
 .4ناآرامیهای جمعی :عوامل و فرایند آن (مطالعۀ موردی ناآرامیهای جمعی تهران،
مشهد و تبریز) .در این تحقیق بین مشارکت سیاسی قانونی و فعالیت اعتراضی رابطهای
مفروض است و همچنین محقق تالش میکند مدل تبیینی برای اعتراض سیاسی ترسیم
نماید .یافتهها نشان میدهد که مشارکت مرسوم تأثیری نسبتاً زیادی بر اعتراض سطح
پایین داشته است؛ اما در اینجا مسیری مستقیم از تأثیر هریک از انواع مشارکتهای قانونی
و متعارف بر اعتراض رادیکالی وجود نداشت.
نوآوری مقاله
نوآوری این مقاله عبارت است از .1 :پیشینههای ذکر شده در خصوص ناآرامیها
گذشته است؛ در حالی که این مقاله به کنشهای جمعی برانداز در آینده و روندهای
تأثیرگذار آن پرداخته است .2 .روش تحقیق این مقاله کیفی با استفاده از روندپژوهی است
در حالی که در پیشینهها بیشتر کمّی میباشد .9 .در این مقاله به روندهای تأثیرگذار بر
کنشهای جمعی پرداخته شده ،در حالی که در پیشینۀ براساس نظریههای جامعهشناسی
و روانشناسی به علل وقایع و ناآرامیهای رخ داده پرداخته شده است.
مفاهیم
کنشهای جمعی

عبارتاند از الگوهای رفتاری بیساختار ،خودانگیخته ،هیجانی و پیشبینیناپذیر و
هنگامی رخ میدهند که روشهای مرسوم و سنتی برای انجام کارها مناسب و کافی نباشد
(بروس کوئن.)929 :1931 ،1
در نوشتار حاضر هرجا سخن از کنشهای جمعی برانداز به میان آید ،مراد آن دسته از
رفتارهایی است که بهصورت نمایان (آشکار) از سوی گروهی از مردم به وقوع میپیوندند،
ماهیتی هیجانمحور دارند ،حداقل با برخی از قواعد و قوانین جاری حکومت در تعارض
است و نظم موجود را ،حتی اگرچه در مقیاسی محدود ،دچار اختالل میسازند.
آیندهپژوهی

روشی است برای شناخت آیندههای بدیل بهمنظور پیشبینی علمی آینده و
63
1. Beros koen

کالنروند

کالنروندها عبارتاند از :تغییرات منظم در دادهها در خالل زمان .روندها بر اساس این
پیشفرض که تغییرات در جهان دارای پیوستگی تاریخی است ،شکل میگیرند.
تحلیل روند

تحلیل روند ،روش مناسبی برای آزمون پابرجایی سیاستها و شناسایی مسائل در حال
ظهور است .تشخیص و شناسایی روندها و برونیابی روندهای موجود بهسمت آینده ،یکی از
روشهای اصلی در این رویکرد است .تمرکز اولیه بر رویدادهایی است که احتمال به وقوع
پیوستن باالیی در جهان بیرون از سازمان داشته و سپس تأثیر این رویدادها بر سازمان
بررسی میشوند.
ناآرامیهای شهری

مفهوم ناآرامیهای شهری ،عنصری از یک شیوۀ خاص در ساختن واقعیت جمعی است.
همۀ جوامع اعم از شرقی و غربی در طول چند سال گذشته ،تقریباً همیشه با انواع
ناآرامیهای شهری از جمله ناآرامیهای کارگری ،ناآرامیهای زنان ،اسالمگراها ،و ...روبرو
بودهاند .لذا میتوان گفت وجود ناآرامیهای شهری به یک بخش کموبیش عادی از زندگی
جمعی و سیاسی جهان در دوران مدرن تبدیل گشته است (مشیرزاده.)1931 ،
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برنامهریزی در راستای آنکه با روشهای مختلفی صورت میگیرد که تحلیل روند و
سناریونویسی از جمله روشهای متداول آن است.

انواع کنشهای جمعی

آرام :کنشهایی که در آن جمعیتی بهصورت مسالمتآمیز و بدون ابزار خشونت در پی
اهداف خاصی در حوزههای مختلف (سیاسی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی
و )...و بهدنبال یارگیری و حرکتهای جمعی خاصی هستند.
نیمهآرام :کنشهایی که ظاهراً بهصورت مسالمتآمیز و بدون ابزار خشونتآمیز شکل
میگیرد و بهتدریج به دلیل ابراز مواضع تند و افراطی میتواند رنگوبوی خشونت و ازدحام
و درگیری بگیرد.
ناآرام :کنشهایی هستند که از همان ابتدا بهقصد خشونت و درگیری شکل میگیرد و
بخشی یا اکثر جمعیت ،دارای ابزارهای خشونتآمیز و سالحهای گرم و سرد هستند.
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مبانی نظری
کنشهای جمعی
بر اساس تعاریف گسترده و متنوع صورت پذیرفته از نظریهپردازان در مورد پدیدۀ
کنشهای جمعی ،نمیتوان اصول یکپارچه را در مورد کنشهای جمعی مطرح کرد؛ اما
میتوان برای تمام کنشهای جمعی ویژگیهای خاص و مشترکی را نام برد .در واقع این
ویژگیها وجه تمایز این پدیده با سایر پدیدهها است .اکثر نظریهپردازان از  4حیث به
بررسی کنشهای جمعی میپردازند:
 .1شبکههای غیررسمی تعامل :کنش جمعیها دارای شبکههای تعامل غیررسمی میان
افراد ،گروهها یا سازمانهای مختلف هستند .این شبکهها در ویژگیهایی همچون پیوندها،
دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند؛ مثالً برخی از شبکهها دارای پیامدهای سست و
پراکنده و برخی دیگر ،شبکهای پیچیده و درهمتنیده میباشند .وجود چنین شبکههایی
گردش منابع مورد نیاز عمل جمعی را فراهم میآورد.
 .2اهداف معین :کنشهای جمعی دارای اهدافی معین هستند.
 .0ایدئولوژی و ارزشها و مبانی اعتقادی مشترک :آن چیزی که عامل تعامل یک
جمع میباشد ،احساس تعلق و نیاز مشترک است که ریشه در باوری مشخص دارد .در واقع
میتوان گفت که کنشهای جمعی مواضع جدیدی را در مورد موضوعات روز اتخاذ
مینمایند؛ حتی این توانایی را دارند که موضوعات جدید را در بستر جامعه مطرح نمایند.
از استعدادهای بالقوۀ کنشهای جمعی ،تولید واژگان جدید و ارائۀ ایدهها و عملکردهایی
است که دارای ویژگی خالقیت و نوآوری میباشند.
 .4برنامهریزی :کنش جمعی با هدف بهبود وضع گروهی از مردم ،در صورتی میتواند
موفقیتآمیز باشد که برای مردم مشخص نمایند دقیقاً بهدنبال ایجاد چه تغییراتی است.
چه برنامههایی نظیر تحصنهای بدون خشونت ،تظاهراتهای آرام ،تظاهراتهای
خشونتآمیز ،تخریب اموال عمومی و دولتی ترور و ...برای رسیدن به این اهداف متنوع در
نظر دارد.
 .5منازعات جمعی :عاملین و نقشآفرینان کنشهای جمعی برای اینکه تغییرات
اجتماعی مدنظر را در سطح سیستمی یاغیرسیستمی اعمال نمایند یا به مخالفت با آن
برخیزند ،مبادرت به درگیری در منازعات سیاسی یا فرهنگی مینمایند .پیشنیاز بروز یک
منازعۀ اجتماعی ،درک متفاوت بازیگران از همدیگر در یک حوزۀ مشترک است .اما منافع و
ارزشهایی برای هریک از طرفین وجود دارد که دارای اهمیت میباشند و همین منافع و
ارزشها آنها را گرد هم میآورد .از پیشنیازهای وقوع یک مناظره ،تعارض بر سر منافع

بررسی عوامل شکلگیری کنشهای جمعی برانداز
کنشهای جمعی برانداز را میتوان گونهای از جنبشهای اجتماعی در نظر گرفت که
در قالب آنها براندازان تالش میکنند تا برخی از فاکتورهای محیط پیرامون خودشان را به
کنترل خویش درآورند .محیط شهری خود شامل بافت فیزیکی ،سختافزاری ،ساختار
اجتماعی شهر و روندهای سیاسی حاکم بر فعالیتهای اجتماعی است.
مشاهدۀ الگوهای سازماندهی این کنش جمعیها حاکی از آن است که الگوهای
سازماندهی گاه میتواند فرآیندی رو به باال و یا از باال به پایین باشد؛ بهنحوی که در
فرایندی که سازماندهی ،از باال به پایین صورت میگیرد و شبکههای فعال میان
شرکتکنندگان در جنبشهای شهری ایجاد میشود ،گاه کمیتههایی را مشاهده میکنیم
و در مواردی حتی سازماندهیهای در سطح شهری نیز صورت میگیرد .یکی دیگر از موارد
مشاهده شده در خصوص شیوههای سازماندهی ،سازماندهیهای رسمی است .در گونۀ
قبلی شاهد سازمانهای غیررسمی مردمی هستیم ،اما در این شیوه ،خبرنامههایی
تحتعنوان فعالیتهای رسانهای توزیع میگردد و حتی مراکزی محلی جهت ارتباط با
مشارکت کنندگان در کنش جمعیها ایجاد میشود .آفت این قبیل سازماندهیها یعنی
سازماندهیهای از باال به پایین بروکراتیزه شدن آنها است (کاسلز.)29 :1339 ،1
از دیگر ویژگیهای اغلب جنبشهای شهری ،توانایی عبور از مرزها و الیههای اجتماعی
است .این کنش جمعیها توانایی ایجاد برهمکنشهایی میان افراد مختلف جامعه را دارند.
ضمن آنکه کنش جمعیهایی نیز رقم میخورد که تنها توانایی جذب عدۀ محدودی از
اقشار جامعه را دارد .بهعنوان مثال میتوان به کنش جمعی رانندگان یا کنش جمعی
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میباشد .در طی تعامل هریک از بازیگران درگیر ،دعاوی سلبی یا تقاضاهایی را مطرح
مینمایند که اگر تحقق یابند منافع بازیگران دیگر را سلب مینمایند.
 .6انواع شیوههای اعتراضی :تأکید اولیه در بحثهای ابتدایی مربوط به جنبشهای
اجتماعی بر ماهیت غیرنهادینۀ رفتارکنشگران بود.
برخی نیز بر این باورند که کنشهای جمعی را میتوان بهدلیل انتخاب الگوهای
غیرمعمول رفتار سیاسی از دیگر بازیگران عرصۀ سیاست متمایز ساخت .بسیاری از
نظریهپردازان بر این باورند که تفاوت بنیادین کنش جمعیها و دیگر بازیگران اجتماعی و
سیاسی بهدلیل تفاوت میان شیوههای متعارف مشارکت سیاسی (نظیر رأی دادن یا اعمال
نفوذ بر نمایندگان سیاسی) و اعتراض عمومی نشئت میگیرد.
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کارگران یک کارخانۀ خاص اشاره نمود( .اسچامیکر)136۱ ،1
اهداف ناآرامیهای شهری ناشی از کنشهای اجتماعی معموالً مشخص ،واضح و بهدور
از ابهام است .این کنش جمعیها معموالً متأثر از مشکالت محیط پیرامون و یا جهت
اعتراض و یا تغییر برنامهریزیهای نادرست برای حل یک مشکل خاص ظهور مییابد.
بهطور مثال ،کنش جمعیهایی در اعتراض به برنامهریزیهای نادرست اقتصادی در امریکا
در دهۀ چهل میالدی و یا کنش جمعیهایی که در اعتراض به تعامالت سیاسی غلط و
همچنین قوانین برخالف مصلحت عرف و ...شکل گرفت (فدر.)133۱ ،2
در مطالعات صورت پذیرفته بهمنظور بررسی موفقیتهای جنبشهای شهری این
نتیجه حاصل گشته است که :نتیجۀ جنبشهای شهری ترکیبی از موفقیتها و شکستها
بوده است؛ اما میتوان گفت که تقریباً همۀ آنها در طیفی از اثرگذاری بودهاند و در واقع
یکی از پررنگترین اثرات آنها تأثیرگذاری بر روند برنامهریزیهای مربوط به تهیه و تحلیل
اطالعات و یا مشارکت در برنامهریزیها به انحای گوناگون بوده است.
باید اشاره نمود که گونههای مختلفی از پیروزی برای کنش جمعیها حاصل میآید که
در نسبت با اهداف مختلف آنها تعریف میشوند .برخی پیروزیها را میتوان در سطح
تأثیرگذاری و آگاهی بخشی و برخی دیگر را پیروزیهای حزبی نامگذاری نمود .بهعنوان
مثال میتوان به جنبشهای صورت پذیرفته برای حذف یک برنامه اشاره نمود که در
نهایت منجر به حذف برنامه نمیشود ،اما رانتهایی را برای بنیانگذاران و طراحان کنش
جمعی در انجام پروژه فراهم میآورد.
عوامل زمینهای وقوع کنشهای جمعی برانداز
جهت پیشگیری از بروز جنبشهای شهری آسیبزا و همچنین کنترل آنها ،شناخت
عوامل زمینهای مؤثر که منجر به بروز این قبیل کنش جمعیها میشود بسیار مهم است.
قبل از وقوع جنبشهای شهری رویدادهایی اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی روی
میدهد که منجر به بروز تنشهایی از سوی افراد میگردد که نهایتاً به وقوع جنبشهای
شهری میانجامد (راچت 4 :1334 ،9ـ  )61و (کریسی )919 :133۱ ،4و (کیچلت.)1336 ،۱
این سوال مطرح میشود که چطور نهادهای سیاسی ،احزاب و اشخاص ،زمینهای برای بروز
کنشهای سیاسی و اجتماعی ،توسط هر دو طیف مردم و مسئولین فراهم میسازند.
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کریسی و همکارانش در سال  211۱معتقد به این هستند که نوع ساختار دولت از
حیث فاکتورهایی نظیر تمرکز و عدمتمرکز سازمانی و دسترسیهای فردی و مردمی ،بر
چگونگی بروز کنش جمعیها و همچنین نحوۀ کنشها و نتایج ناشی از بروز این کنش
جمعیها تأثیرگذار است .با توجه به موضوع فوق باید این نکته را در نظر داشت که میزان
دسترسی مردم به تغییر در ایجاد سیاستها در حیطۀ گسترش و میزان عمق دسترسی و
اینکه آنها چقدر باور داشته باشند که میتوانند بر روی سیاستها اثرگذار باشند ،بر
چگونگی ظهور وبروز کنشها و در ادامۀ حیات کنش جمعیها تأثیرگذار است.
ابزارهای دموکراسی نظیر حق انتخابات و رأیگیری و مشارکت سیاسی تعداد احزاب
سیاسی ،برگزاری رفراندومها و طرحهای مربوط به دموکراسی مستقیم ،همگی بر تعداد
کنش جمعیها و شکل ظهور و کانالهای بروز آنها تأثیرگذار است (آمنتا ،کارن و
اوالسکی.)211۱ ،1
جزء دیگر از بسترهای سیاسی مؤثر ،بروکراسیهای دولتی و همچنین قوانین و مقررات
و ظرفیتهای مواجهه و مقابله با کنش جمعیها است .مطالعات انجام شده از سوی کریسی
و همکارانش در سال  133۱نشان میدهد که سطح باالی سرکوب بهاحتمال زیاد مانع از
بروز جنبشها میشود؛ اما تأثیر سطوح پایین سرکوب مشخص شده نیست (کریسی،
.)133۱
دال پورتا ( )1333استدالل میکنند که اگر دولت در استفاده از اقدامهای سرکوبگرانه
در مواجهه با کنش جمعیها ناموفق باشند ،به این معنی که دست به مماشات بیشتر زده و
از سرکوبهای شدید ممانعت نمایند ،احتمال بروز جنبشهای مسالمتآمیز اعتراضی و
تاکتیکهای این چنینی افزایش مییابد .از طرف دیگر اگر در مواجهه با جنبشهای
اعتراضی مسالمتآمیز حرکتهای سرکوبگرانه و خشونتبار استفاده شود و نتیجۀ مد نظر
حاصل نگردد ،این جنبشهای اعتراضی نیز از حالت مسالمتآمیز خارج شده و دست به
رفتارهای خشونتبار میزنند (دالپورتا و ریتر.)1333 ،
از شیوههایی که دولت برای خنثیسازی تهدیدات ناشی از جنبشهای اجتماعی برای
خود بهکارمیبرد ،رسمیسازی کنش جمعیها میباشد .مثالی از این نوع عملکرد را
میتوان اقدامات مخفی دولت آمریکا برای سرکوب جنبشهای چپ و راست در دهۀ 1361
نام برد (کانینگهام.)211۱ ،
رسانههای معاصر در همان مقطع اعالم کردند که ممکن است این شیوه از برخورد با
جنبشهای شهری در آینده نیز بهکارگرفته شود و بهطور فزاینده گسترش یابد .تحقیقات
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انجام شده توسط اسکات  211۱نشان میدهد که سرکوب دولتی انجام شده بر کنشها در
امریکا و ژاپن ،در نهایت به سازماندهی و بروز رفتارهای ستیزهجویانه توسط مشارکت
کنندگان منجر شد .از مشاهدۀ نتایج این تحقیق در میان اندیشمندان در مورد موضوع
سرکوب جنبشهای اجتماعی و دیگر شیوههای کنترل اعتراض ،بینشی ایجاد شد مبنی بر
اینکه ،برای تشریح و توضیح شیوههای تعاملی میان طرفداران مقامات و دیگر کنشگران
نیاز به تجربه و تحلیل ساختاری عمیق درمورد عوامل شکلدهنده ،زمینۀ بروز جنبشهای
شهری است.
پیشتر نشان داده شد که بهکارگیری یک رویکرد تعاملی و پویا برای درک زمینههای
سیاسی دارای اهمیت است .اما تحلیلهای جدید نشان میدهند که سازوکار و سیستم
مدیریت مذاکرات در میان رهبران اعتراضات و دولت ناکارآمد بوده است .به همین سبب
تاکتیکهای سرکوب گسترده در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یافته است و روندهای
پیشین بهسمت شیوههای خشن و استراتژیهای پلیسی مقابله تغییر یافته است .شیوۀ
بهکارگیری توأمان هر دو روش فوق ،یعنی هم مقاومت در برابر بروز تنشها و چالشها از
طرف مدافعان تغییرات اجتماعی ،هم مدیریت این قبیل عملکردها ،تأثیرگذار و تأثیرپذیر از
زمینههای سیاسی محیط اطراف میباشند (دالپورتر ،پیترسون و ریتر.)2116 ،
بررسیهای صورت پذیرفته درمورد تأثیر بسترهای سیاسی و شرایط حاکم بر محیط
سیاست بر کنش جمعیها نوعی اثر دوسویه میباشد؛ به این نحو که هم زمینههای سیاسی
بر ظهور و بروز کنش جمعیها و نحوۀ شکلگیری آنها تأثیرگذار است ،هم خود کنش
جمعیها میتواند بر سیاستها و خطمشیهای کالن تأثیرگذار باشد .بسیاری از مطالعات
صورت پذیرفته نشان میدهد که اکثر قریببهاتفاق جنبشهای شهری تمایل دارند تا به
جنبشهای اجتماعی و تغییرات اجتماعی منجر شوند (برستین ان اوهنر ،هوالندر،
گیوگنی )1333 ،و (پیون وکلوارد.)1363 ،
بهعبارتی باید گفت :ناآرامیهای شهری توسط بسترها ،زمینهها و نیروهای مختلفی که
متأثر از شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میباشند قرار میگیرد .در این بین قدرت
سیاسی نهادهای اجتماعی و مدرن و چگونگی توزیع ثروت در جامعه ،به روی این کنش
جمعیها تأثیرگذار است .عوامل فوق همچنین در مرحلۀ زمینهسازی و تشویق به بروز و
ادامۀ کنشها ،همچنین شیوهها و نحوۀ ایجاد و حیات کنش جمعیها و چگونگی برخورد
با آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .یکی از عوامل مهم جهت کنترل ناآرامیهای شهری،
شناسایی بسترهای بروز کنش ،مراحل ظهور و بروز ،جهت مواجهۀ صحیح و درست
میباشد .تحقق این مهم باعث میشود تا چگونگی مواجهه از حیث سرکوب ،نرمش و یا

پلیس و خطمشیهای مواجهه با ناآرامیهای شهری
در پژوهشهای انجام شده توسط دالپورتا و ریتر و همکارانش به بررسی رابطۀ میان
پلیس و معترضین و تجزیهوتحلیل آن پرداخته شده است .طبق این تحقیقات باید یک
نقش میانجی و مجزا برای پلیس در ساختار فرصتهای سیاسی در نظر گرفت .آنها بر این
باورند که نوع مواجهۀ پلیس با جنبشهای ناشی از کنشهای شهری ،با سیستم و نظام
سیاسی حاکم بر آن جامعه مرتبط است .آنها در مقدمۀ این کتاب خود مدلی را معرفی
میکنند که بهطور مستقیم تحتتأثیر ساختار فرصتهای سیاسی حاکم بر جامعه
میباشند .فرصتهای سیاسی پایدار و ناپایدار و تأثیر آنها بر روی شیوۀ مواجهه با کنش
جمعیها و شکل مواجهه ،تماماً به بصیرت و دانش و سیطرۀ علمی پلیس در هوشیاری
شناخت فرصتهای سیاسی بستگی دارد .اینکه پلیس چه ادراکی از نقش خود و
واقعیتهای بیرونی دارد ،تأثیر بسیاری در موفقیت عملکرد پلیس دارد .این موضوع یعنی
ادراک از محیط و شرایط نیز ،متأثر از تصویری است که آنها از مسئولیتها و اختیارات و
هم از چالشهای بیرونی پیش روی محیط پیرامون خود دارند .سطح کنترل بهکارگرفته
شده توسط پلیس در مواجهه با جنبشهای ناشی از کنشهای شهری ،تأثیرپذیری
بسیارزیادی از ادراک آنها و دید آنها نسبت به موقعیت و شرایط و همچنین تصمیم درست
دارد .به این معنا که پلیس با توجه به شرایط کنونی و تصویری که از آن وجود دارد ،و
همچنین برداشتها ،ادراکات و تصویرها چه تصمیمی را تصمیم درست میداند .بنابراین
میتوان گفت تصمیمگیری پلیس در مورد کنش جمعیها بر اساس ساختار فرصتهای
سیاسی است که این موضوع نیز به دانش پلیس بستگی دارد .لذا در این شرایط مقولۀ
تابآوری یا همان داشتن خصیصۀ سعۀ صدر توسط پلیس بسیار مهم است؛ چراکه در
صورت نبود این مهم ،احتمال اتخاذ تصمیم صحیح کاهش مییابد (دالپورتر ،پیترسون و
ریتر.)2116 ،
جیگوانی نیز از ساختار فرصتهای سیاسی برای بررسی نتایج و پیامدهای جنبشهای
اجتماعی استفاده میکند .بهعبارتی دیگر تأثیری که ساختار فرصتهای سیاسی و کنش
جمعیها بر روی خطمشیها میگذارند .خطمشیگذاران و همۀ کسانی که در حلوفصل
کنشها و جنبشهای شهری تأثیرگذار هستند ،باید مطالعۀ شیوههای تعامل پلیس با سایر
شهروندان را اولویت اول خود قرار دهند .در برخی مباحث مربوط به تئوریهای مدیریت
دولتی ،پلیس بهعنوان نیروهای بروکرات سطح خیابان که نفرات اول تعامل با مردم
شناخته میشوند ،در نظر گرفته میشود .بروکراتهای سطح خیابان هم به اجرای
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تساهل و تسامح ،مشخص شود (مککارتی و کالجیوس.)1331 ،

6۱

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت  /شماره چهل و ششم ـ بهار 1011

خطمشیها میپردازند و هم خود در کسوت خطمشیگذاران حوزۀ جنبشهای شهری واقع
میشوند.
تأثیر ناآرامیهای شهری بر عملکردها و واکنشهای پلیس
در ادبیات جامعهشناسی ،سبکهای مختلف مواجۀ پلیس مورد بررسی واقع شده است.
گریتی مارکس با یک دیدگاه پدیدارشناسانه کنشهای مختلف و متمایز پلیس را بر اساس
هدف و انگیزه تقسیمبندی مینماید:
ایجاد یک تصویر نامطلوب از مخالفان؛
جمعآوری اطالعات و ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع مورد نیاز جنبش؛
سست و بیانگیزه نمودن سران جنبش؛
تحریک تضادها و تعارضهای درونی میان رهبران و اعضای جنبش؛
مبادرت به انجام خرابکاری و اقدامات خاص؛
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که با توجه به رویکردهای تاریخی در دورههای
زمانی مختلف ،سه حوزۀ استراتژیک اصلی جهت کنترل جنبشهای شهری مطرح است:
(دالپورتر ،پیترسون و ریتر)2116 ،
الف .استراتژیهای برخورد جبری؛
مثالی از اینگونه استراتژیها میتوان به استفاده از سالح و نیروی فیزیکی جهت
کنترل و متفرقه نمودن کنشگران اشاره نمود.
ب .استراتژیهای متقاعدکننده
شیوۀ عمل این استراتژی ،برقراری ارتباط و تعامل جهت کنترل این کنشها با
برگزارکنندگان و رهبران فعاالن و سازماندهندگان این قبیل کنش جمعیها است.

روش پژوهش

66

این پژوهش از نوع توسعهای ـ کاربردی است .روش تحقیق این پژوهش بهصورت
تحلیلی ـ توصیفی در قالب فوکوس گروپ (گروههای کانونی) است .جامعۀ آماری این
پژوهش شامل تعداد  91نفر از خبرگان انتظامی و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران مسلط
به مباحث حوزههای کنشهای جمعی و خبرگان آیندهپژوهی در سطح ملی با حداقل
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بود .حجم نمونه ،منطبق بر جامعۀ آماری تعیین گردید
که روش انتخاب حجم نمونه به دو عامل بستگی دارد:
 .1اولویت و توانمندی اعضای جامعه
 .2در دسترس بودن و تمایل به همکاری آنان

روش و ابزار گردآوری دادهها
 .1اسنادی و کتابخانه ای و  .2روش میدانی (پانل خبرگی و مصاحبه) استفاده شد که
در روش کتابخانهای و اسنادی با مراجعه به منابع کتابخانهای تخصصی و آرشیوهای موجود
در کشور برحسب آشنایی محقق با آنها یا با معرفی خبرگان ،آنچه که به موضوع تحقیق و
مؤلفههای تأثیرگذار بر آن مرتبط تشخیص داده شد با کپیبرداری ،یادداشتنویسی و در
صورت امکان ،تهیۀ یک نسخه از آن ،گردآوری گردید .به برخی منابع نیز از طریق جستجو
در اینترنت و پایگاههای مختلف آن دسترسی حاصل شد و در فعالیتهای میدانی شامل
تشکیل  11پانل با خبرگان ،صاحبنظران و کارشناسان برگزار شد .با برخی صاحبنظران،
برای دریافت و بهرهگیری بیشتر از بینش و نگرش آنان و همچنین تکمیل اطالعات ،رفع
ابهامات و اشکاالت در مطالب و نوشتههای قبلی ،مصاحبه صورت پذیرفت و نتایج حاصله
در جریان تحقیق مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

روش تجزیهوتحلیل دادهها
بر اساس فرایند روندپژوهی به شرح ذیل است:
 .1استنباط روندهای اصلی از رویدادها و آمارهای سیستم؛
 .2توصیف و تحلیل روندهای اصلی؛
 .9بررسی پیامدهای هریک از روندهای اصلی؛
 .4ارایۀ فرضیه دربارۀ آینده و دورنماسازی؛
 .۱ارایۀ روشهای کنترل کنشهای جمعی آینده.
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که بر این اساس تعداد  11پانل خبرگی برگزار گردید.

 .1نتایج گام اول :تحلیل و توصیف خبرگان پانل
در این تحقیق ابتدا بهمنظور تشکیل پنل خبرگی ،خبرگان در سه حوزۀ آیندهپژوهی،
جامعه شناسی ،انتظامی و کنشهای جمعی شناسایی شد و برای شرکت در پانل از آنها
دعوت به عمل آمد که تحلیل و توصیف خبرگان بهصورت نمودار به شرح ذیل است:
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نمودار فراوانی سطح تحصیالت خبرگان
9

10
5

2
0

0
دکتری

ارشد

نمودار فراوانی فعالیت خبرگان در عرصۀ میدانی
7
4

بیش از  5سال

 3تا  5سال

0

0

 1تا  3سال

کمتر از  1سال

8
6
4
2
0

توضیح :همان طور که در نمودار مشاهده میشود از  11نفر شرکتکننده در پانل3 ،
نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری و  2نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و
همچنین تعداد  6نفر از خبرگان باالی  ۱سال و 4نفر بین  9تا  ۱سال سابقۀ میدانی در
عرصۀ کنترل کنشهای جمعی دارند.
نتایج گام دوم :شناسایی کالنروندهای اصلی
با استفاده از تشکیل گروههای کانونی و نظریههای خبرگی ،کالنروندهای اصلی مؤثر
بر کنشهای جمعی شناسایی شدند که عبارتاند از:
 .1نقش فزایندۀ گروههای مرجع اجتماعی ـ فرهنگی در همگرایی و واگرایی مردم ـ
حاکمیت
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اگر در دهههای گذشته بهویژه در دهههای  61و  61جوانان تحتتأثیر نهادهای
مرجعی چون روحانیت ،اساتید و شخصیتهای نامآشنا و تأثیرگذار دانشگاهی،
روزنامهنگاران برجسته ،هنرمندان رسانههای رسمی ،خانوادهها و مانند اینها بودند ،اکنون
دیگر چندان مرجعیتی برای این نهادها باقی نمانده است .دالیل این موضوع البته پرشمار
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است .از آن میان میتوان به دالیلی چون روند جهانیشدن ،گسترش ارتباطات و
فناوریهای نوین ،رشد و بهرهگیری از نرمافزارهای پیامرسان و شبکههای اجتماعی مجازی
چون تلگرام ،اینستاگرام و ...اشاره کرد .روند دگرگونی گروههای مرجع که روندی فزاینده
است ،بر حوزههای ششگانه اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی و
زیستمحیطی ،به ترتیب اولویت نیز اثرگذار خواهد بود .با شکلگیری گروههای مرجع
جدید در حال حاضر نیز میتوان چشمانداز مطالبات سیاسی آینده را مشاهده نمود .تغییر
تعاریف اولیۀ هویتی نسبت به دوست و دشمن در کنار تفاوت دیدگاهها به ارزشهای مورد
حمایت نظام سیاسی سبب میشود تا شکافی شناختی در قبال امور سیاسی شکل گرفته و
در نتیجه ،امکان فرسایش نیروهای داخلی در مسیر همگرایی افزایش مییابد.
دومین مسئلۀ اجتماعی و سیاسی که همسو با دگرگونی مرجعیت اجتماعی تغییر شکل
میدهد ،مسئلۀ بسیج عمومی است .توانایی بسیج اجتماعی شبکههای اجتماعی و گروههای
مرجع جدید را در یکی دوسال اخیر بارها مشاهده کردهایم .حال اگر این افراد بهدنبال
خواستهای سیاسی خود باشند ،میتوانند بسیج اجتماعی گستردهای را سببساز شوند؛
لذا احتمال تحرک اجتماعی اعتراضی چه بهصورت مجازی و چه در شکل سنتی و عملی
آن سیر صعودی به خود خواهد گرفت.
هنگامی که حوزۀ سیاسی ـ اجتماعی از این روند متأثر شود ،طبیعی است که تغییر
مسالمتآمیز اگر سیاست اصلی غرب نباشد ،حتماً یکی از مؤثرترین شیوهها خواهد بود .با
توجه به شکلگیری این روند فزاینده ،تغییر فرهنگی نسل جوان منجر به تغییر فرهنگ
راهبردی ما و در نهایت تغییر حاکمیت خواهد شد .زمانی که نهادهای مرجع نسل جوان
در آنسوی مرزها قرار داشته باشند ،عمالً ما نمیتوانیم کنترلی بر آن نهادهای مرجع و
افرادی که متأثر از آن هستند داشته باشیم .البته حتی اگر نپذیریم که اعتراضات عمومی با
نیت امنیتی روی دهند نیز نمیتوان این فرضیه را رد کرد؛ که در چنین شرایطی احتمال
فعالیت جریانات خرابکار بیگانه باال خواهد رفت.
 .2روند افزایش فرقهها و عرفانهای کاذب و تضعیف بنیانهای معرفتی خانواده

عرفانها و فرقههای نوظهور در یک نگاه کلی جامعۀ هدف خود را همۀ مردم قرار
دادهاند .برخی از گروهها همچون جوانان ،دانشجویان ،و بهویژه گسترهای از بانوان و دختران
در خط مقدم جامعۀ هدف عرفانهای کاذب بودهاند .بین صاحبنظران بر سر میزان تأثیر
رسانهها اتفاقنظر جامعی وجود ندارد .برخی از آنها بر این باور هستند که رسانهها تأثیری
شگرف ،قوی ،بیبدیل و بیرقیب بر اندیشۀ و رفتار مخاطبان بر جای میگذارند .در حالی
که ،برخی دیگر از نظریۀپردازان بر «اثرِ تعدیل یافته رسانهها» معتقدند .از نظر آنان عوامل
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و متغیرهای فردی ،محیطی و اجتماعی قادرند تأثیرات رسانهها را دستخوش تغییر سازند.
بدون شک شبکههای اجتماعی در بستر اینترنت از جدیدترین و مؤثرترین انواع ابزارهای
نوین در راستای اطالعرسانی و شکلدهی به اذهان بوده است؛ ترویج افکار و اعتقادهای
عرفانها و فرقههای نوظهور با توجه به روند فزایندۀ نفوذ شبکههای اجتماعی فضای
مجازی تعمیق یافته است که با افزایش سرعت انتشار اطالعات در این فضا ،فعالیتها نیز
ادامه خواهد یافت .بهعنوان نمونه ،دعوت جوانان تحتعناوین کالسهای رزمی ،جلسات
عرفانی ،مذهبی ،فرهنگی و ...زمینهسازی برای عضوگیری در برخی از این فرقهها است.
به نظر میرسد برخی از عوامل شکلگیری این روند ،بر بستر نفوذ فرهنگ خارجی (هم
غربی هم بودایی و )...باشد ،اما دالیل داخلی نیز برای گسترش این روند عنوان شده است.
علل و عوامل رشد تشکلها و انجمنهای انحرافی را چنین میتوان بیان کرد:
دوری تبلیغات از حکمت و اندیشهورزی و دخالت خرافات و بدعتها در حوزۀ دین؛
خأل قانونی و مشخص نبودن حدومرز فعالیت این گروهها؛
عدم انسجام و هماهنگی برای برخورد کارشناسانه و قانونی با این تشکلها؛
نابسامانی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی و فشارهای روحی و روانی افراد در جامعه؛
عوامل سیاسی و تاریخی؛
بدعت در مناسک دینی و عزاداریهای مذهبی؛
رواج برخی ورزشهای خاص در جامعه مانند یوگا و...؛
بروز رفتارهای گناهآلود و نابهنجار در جامعه؛
گسترش تکنولوژی وسرویسهای اطالعرسانی و آسانی امکان دسترسی به اطالعات این
تشکلها؛
افزایش فعالیت فرقههای وارداتی و نومعنویتگرایی.
 .0افزایش مطالبات هویتی و قومیتی و پیامدهای آن بر محیط انتظامی آینده
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فعالیت دشمن در زمینۀ ایجاد بحران و منازعۀ قومی در ایران را میتوان به دوبخش
اقدامات سخت و اقدامات نرم دستهبندی نمود .در حوزۀ اقدامات سخت دشمن با پشتیبانی
سیاسی ،اقتصادی نظامی و لجستیکی از بعضی اقوام ،بهدنبال ایجاد منازعه بین آنها با
یکدیگر و با نظام سیاسی است تا بتواند با اعمال فشار ،خواستههای نامشروع خود را بر
نظام سیاسی تحمیل سازد؛ اما در بخش اقدامات نرم که بهویژه پس از انقالب اسالمی از
سوی دشمنان شاهد آن هستیم ،دشمن بهدنبال تغییر فضای ذهنی و روانی قومیتها
است .در این شیوه دشمن با روشها ،ابزارها و تاکتیکهای متنوع جنگ نرم بهویژه در
قالب جنگ رسانهای بهدنبال ایجاد فضای بدبینی ،یأس ،ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به
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نظام سیاسی در ذهنیت اقوام ایرانی است ،تا ضمن ایجاد شکافهای اجتماعی در ایران
هویت قومی را در برابر هویت ملی و اسالمی قرار دهد.
حوزۀ سیاست و جامعه بیشترین اثرپذیری را از این روند خواهند داشت .با این مقدمه
میتوان موارد زیر را به مثابۀ پیامدهای مشهود روند برشمرد:
ـ سطحینگری و فقدان رویکرد تخصصی به موضوعات سیاسی از نخستین پیامدها به
شمار میرود .این سطحینگری که در میان چهرههای قومیتی متولد میشود .در میان
جامعه نیز بسط یافته و با توجه به ضعف تعامل دوجانبه در فضای مجازی سبب
نسخهبرداری ناآگاهانه و سطحی از سوی مخاطبان نوجوان و جوان میشود.
ـ امر سیاسی و اجتماعی ،یک پدیدۀ چندجانبه و پیچیده است .با این حال در بسیاری
از موضعگیریهای قومیتی میبینیم که یکجانبهگرایی بهشدت موج میزند .در نتیجه نگاه
تک عاملی در میان جامعه بسط یافته و پیچیدگی ذاتی سیاست ،نادیده گرفته میشود .در
نتیجۀ فقدان چندجانبهگرایی مفهومی و علّی ،افکار عمومی نیز در پی راهحلهای
سادهانگارانه و سطحی خواهد بود.
ـ سومین و شاید یکی از خطرناکترین پیامدهای این روند ،ایجاد و تشدید شکاف
«شهروند ـ سیاستمدار» است .افزایش شکاف در الگوهای فکری سیاسیون با آنچه در
جامعه میگذرد ،نهتنها از قدرت پاسخگویی او خواهد کاست ،بلکه شکست طرحها،
تصمیمات و اقدامات یک شخصیت یا جریان سیاسی سبب افزایش بیاعتمادی عمومی به
آن شخص یا جریان خواهد شد.
ـ زمانی که شاهد موجسازی و جریانسازی فکری و رفتاری قومیتی در سطح جامعه
هستیم ،باید به فکر یک الگو یا ماکنیسم کنترل و هدایت اجتماعی جدید نیز باشیم.
بهعبارت دیگر ظرفیت باالی تحرک سیاسی  -اجتماعی این چهرهها ،توان مضاعفی برای
رقابت میطلبد .از سوی دیگر نباید فراموش کرد که آموزشوپرورش ،خانواده و مذهب
نیازمند بازبینی جدی در الگوهای تربیتی خود هستند تا نسل نوجوان و جوان را برای ورود
به این امواج اجتماعی آماده کنند.
ـ پیامد مهم دیگر این است که ،هرچه مرجعیت اجتماعی و نقشآفرینی سیاسی ـ
قومیتی افزایش پیدا کند ،برخورد امنیتی و قانونی با آنها برای تخلفاتی که انجام میدهند
هزینههای بیشتری را در بر خواهد داشت؛ چراکه ابزار الزم (رسانههای اجتماعی) برای
تحتالشعاع قرار دادن و زیر سؤال بردن آن ،اقدام قانونی را در اختیار دارند.
ـ تغییر در الگوی جوانان و نوجوانان و تشدید عرفی شدن جامعه و دوری از الگوهای
انقالبی از پیامدهای دیگر افزایش جایگاه اجتماعی چهرهها است.
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 .4افزایش آسیبهای نوپدید برآمده از پدیدههای سرگرمساز

در ارزیابی یک روند نهتنها باید به تعریف ،پایداری ،قلمرو و حوزۀ تأثیرگذاری آن روند
پرداخت ،بلکه ارتباط آن روند با دیگر روندها نیز باید موردتوجه قرار گیرد .روند دگرگونی
حوزۀ سرگرمی و مخربتر شدن انواع سرگرمی در دو سطح بر روندهای کنونی کشور تأثیر
دارد .در سطح نخست ،ارتباط مستقیمی میان این روند و دو حوزۀ آموزش و هویتسازی
وجود دارد .از ورزش و مطالعه گرفته تا رسانه ،سفر و فعالیتهای هنری به نوبۀ خود بخشی
از بار آموزش را برعهده گرفتهاند .بنابراین ارتباطی نزدیک میان سرگرمیهای مردم
خصوصاً کودکان و نوجوانان با شیوه و محتوای آموزشپذیری آنها وجود دارد .دومین مورد
نیز به هویت و شکلدهی به آن از طریق سرگرمی اشاره میکند .سرگرمیها در عمل
تصویرسازی کرده و از طریق این تصویرسازی و سیر داستانی ،آنها دست به مفهومسازی (و
واژهگزینی) میزنند .پس از این که روند گفتمانسازی رخ داد ،نوبت به تعریف مسئله و
ارائۀ راهحل خواهد رسید که از طریق بازیها روی میدهد .در کالم سادهتر ،این
سرگرمیها و بازیها هستند که به انسان میفهمانند که کیست و چگونه جهان را میفهمد
و در مقابل مسائلش باید چگونه اقدام کند.
سطح دوم ارتباطی با روندهای محیطی به ارتباط با امنیت داخلی و حتی خارجی
جمهوری اسالمی ایران باز میگردد .بهبیان دیگر تغییر هویت و سبک زندگی مردم نهتنها
بیاعتمادی به نظام سیاسی را افزایش داده ،بلکه خشونت و درگیریهای عمومی را نیز در
سطوح مختلف دستخوش تغییر میکند .در سطح بینالمللی نیز شاهد نفوذ و رخنۀ
اطالعاتی و حتی جاسوسی سایبری از طریق بازیها و سرگرمیهای دیگر هستیم .ترس از
یک عکس گرفته شده توسط یک پهپاد جاسوسی ،قطعاً باید کمتر از دهها و صدها هزار
عکسی باشد که در بازیهای شبکهای جدید از سطح شهرهای ایران گرفته شده و در
آرشیوهای اطالعاتی دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران ذخیره میشود .سفر
توریستهای خارجی یا جاسوسی از ایرانیان گردشگر در دیگر کشورها ،گردآوری اطالعات
مربوط به شبکههای اجتماعی ایران ،برآورد رویکرد سیاسی شهروندان ایرانی از طریق رفتار
آنها در اینترنت و از میان بردن بدبینی جوانان به غرب (بهویژه امریکا) تنها گوشههایی از
تهدیدات امنیتی ناشی از تغییر و تحول در جهان سرگرمی ایرانیها است.
 .5روند فزایندۀ فرصتها و چالشهای شبکههای اجتماعی در بسیج منابع و نیروهای
کنشگر
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با همگرایی رسانههای گوناگون و همچنین واگرایی نهاد رسانۀ ملی و کاهش کنترل
اجتماعی و افزایش سواد رسانهای و رایانهای مردم ،با پیچیدگی فراوانی همراه میشود که
در آن حجم باالی اطالعات موجود منتقل میشود (انفجار اطالعات) که مخاطب در آن
گزینشگر و کنشگر میباشد .یکی از مهمترین تأثیر این روند بر کنشهای جمعی برانداز،
افزایش تعامالت گروههای اپوزیسیون در فضای دارکنت با انگیزۀ ایجاد شورشهای
ناگهانی عمومی و ایجاد چالشهای فرسایشی در برابر نظام میباشد.
اقبال کاهندۀ عمومی به مرجعیت خبری و فرهنگی نهادهای حاکمیتی و افزایش
نقشآفرینی شبکههای اجتماعی مجازی در مرجعیت خبری و رسانهای ،دامن زدن به
شایعات و تردید در دستاوردهای ارزشمند حاکمیتی؛
افزایش کارزارهای جریانی ،قومی یا زبانی در برابر راهپیماییها ،تظاهرات و پویشهای
حاکمیتی در سالیان اخیر؛
تغییر نظام ارزشی به نظامهای ارزشی خارج از حاکمیت (مانند مدرنیزاسیون ،کامجویی
و رفاهطلبی و دنیاخواهی در برابر آرمانخواهی و آخرتطلبی)؛
بروز برخی خالءهای سیاستورزی در پی نبود احزاب قدرتمند و شاخص و عدم
پاسخگویی مطالبات برزمین ماندۀ مردم؛
وجود فساد ،رانت و رشوه در دستگاههای اداری و تخصصیتر شدن جرمهای آینده در
حوزههای اداری؛
تالش برای فرار یا دور زدن وظایف عمومی اعم از عدم ارائۀ آمار دقیق در نظرسنجیها،
آمارگیریهای دولتی ،سربازی ،و حتی پرداخت مالیات و تعهدات مالی.
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نتایج گام سوم :ارزیابی کالنروندها
در این مرحله با استفاده از نظر خبرگان کالنروندها مورد ارزیابی قرار میگیرد:
ردیف

پیشرانها

عنوان روند

پیامدهای منفی در کنشهای جمعی برانداز

نقش فزایندۀ گروههای گسترش ابعاد و جنس گروههای ـ توانایی بسیج جمعی شبکههای جمعی و
مرجع جمعی ـ فرهنگی مرجع شبکههای اجتماعی

1

گروههای مرجع جدید

ـ در همگرایی و

نفوذ نرم دشمنان خارجی و

ـ تغییر سبک زندگی

واگرایی مردم ـ نظام

هدایت کنشهای جمعی با

ـ شکافی شناختی در قبال امور سیاسی

استفاده از گروههای مرجع

ـ افزایش تحرک جمعی اعتراضی (مجازی و
واقعی)
ـ تولید ارزشهای جدید برای جوانان در
تضاد با ارزشهای اسالمی و انقالبی

افزایش مطالبات هویتی ـ متراکم شدن شکافهای قومی ـ گسترش احساس ناامنی

2

و قومیتی و پیامدهای

و مذهبی

ـ افزایش خطر خشونت و فعالیتهای

آن بر محیط انتظامی

ـ محرومیت و عدم توجه به

تروریستی

آینده

مطالبات هویتی و قومیتی

ـ کاهش مشارکت سیاسی

ـ افزایش ناامیدی و سرخوردگی ـ تقویت جریانهای جداییطلب و حتی
ـ شکلگیری جهان شبکهای و

جنگ داخلی

جهانی شدن محلیگراییها

3

افزایش آسیبهای

ـ گرایش روبهرشد به

نوپدید برآمده از

نرمافزارهای بازیساز و استفاده ـ خشونت بیمحابا و غیرانسانی

پدیدههای سرگرمساز

از فناوریهای ارتباطی

ـ شکسته شدن قبح برخی از ضدارزشها
ـ انزوای هویتی و تمدنی ایران
ـ به سخره گرفتن تمدن اسالمی
ـ ترویج روابط جنسی آزاد

روند فزایندۀ فرصتها ـ افزایش فناوریهای ارتباطاتی ـ افزایش بهرهگیری مجرمان از فضای
4

و چالشهای شبکههای ـ افزایش نقشآفرینی شبکههای مجازی و نشر اخبار دروغ و شایعات
جمعی در بسیج منابع و جمعی مجازی در مرجعیت
نیروهای کنشگر

خبری و رسانهای

ـ اقبال کاهندۀ عمومی به مرجعیت خبری و
فرهنگی نهادهای حاکمیتی؛

گام چهارم :ارایۀ فرضیهها (کالنروندهای مؤثر در کنترل کنشهای جمعی)
34

 .1رشد شتابان ،ناموزون و غیرقابلکنترل شبکههای جمعی و فضای مجازی (از نظر
نوع و سطح خدمات ،ضریب نفوذ ،محتوا ،اثرگذاری و )...و احاطۀ آن بر باورها ،افکار ،رفتار و
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حتی ساختارها ،دسترسی مستقیم مردم به منابع اطالعاتی و ارتباطی فرامرزی ،منجربه
ظهور عرصههای جدید کنشهای جمعی شهری در آینده (آرام ،نیمهآرام و ناآرام) خواهد
شد؛ که این امر موجب تسریع فرایند تبدیل کنشهای جمعی ،از صنفی به جمعی و
جمعی به امنیتی و بهتبع آن پیچیدهتر شدن کنترل آنها خواهد شد.
 .2اطالعات و مطالبات مردم روند فزاینده خواهد داشت و دولت و نظام باوجود افزایش
سطح خدمات و رفاه ،توان پاسخگویی کافی را نخواهد داشت .کنترل این کنشها در آینده
صرفاً محدود به حوزۀ یگان ضدشورش نخواهد بود ،بلکه کنترل آنها میبایست از
راهبردهای سخت به راهبردهای نرم و هوشمند تغییر یابد.
 .9حضور اثرگذار برخی چهرههای خاص (ورزشی و هنری و )...داخل و خارج کشور در
عرصههای سیاسی ـ اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی در هدایت یا کنترل کنشهای
جمعی خواهد داشت .زمانی که شاهد موجسازی و جریانسازی فکری و رفتاری مشاهیر در
سطح جامعه هستیم ،باید به فکر یک الگو یا مکانیسم کنترل و هدایت جمعی جدید نیز
باشیم.
 .4روند افزایش فرقههای انحرافی و ضددینی و تضعیف معرفتی خانوادهها در آینده
ادامه خواهد داشت ،که قربانی اصلی آن جوانان و بهخصوص دختران برای ترویج اباههگری
و مفاسد اخالقی است؛ که برخی از کنشهای جمعی نظیر پدیدۀ ریاستارت و اغتشاش و
حمله به مراکز دینی و مساجد ،چهارشنبههای سفید ،جلسات شیطانپرستی و مظاهر
بیدینی و ...را ،میتوان از پیامدهای گسترش این پدیده دانست.

یافتهها
پاسخ به سوال اصلی :شیوههای مدیریت و کنترل کنشهای جمعی آیندۀ شهری

بهطور کلی کنشهای جمعی آینده را میتوان به سه دسته آرام ،نیمهآرام و ناآرام
تقسیم کرد .اما همان طور که از نتایج این تحقیق و کالنروندهای به دست آمده برمیآید،
مدیریت و کنترل ناآرامیهای شهری در برهۀ کنونی متفاوتتر از گذشته است .به نظر
میرسد کنشهای جمعی از حالت فیزیکی و خشونتآمیز خارج شده (همچنان که اکنون
این اتفاق در حال وقوع است) و بهسوی موجی شدن ،نرم ،مجازی و غیرقابل مشاهده بودن
حرکت میکند .وجود مشکالت فرهنگی عدیده که اکثراً ناشی از تهاجم فرهنگی است،
وجود دشمنان قسم خورده و ...در کنار انتقال سریع اطالعات ناشی از وجود نرمافزارهای
اینترنتی وشبکههای جمعی مانند تلگرام و اینستاگرام و ،...بستر بروز بحران را بهگونهای
دیگر رقم زده است .با توجه به نتایج این تحقیق ،شیوههای کنترل کنشهای جمعی در
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آینده میبایست برای کنترل پیامدهای کالنروندهایی باشد که در فصول قبل به آن اشاره
شد.
کنشهای جمعی آینده در روندهایی شکل میگیرند که پیچیدگی آن روزبهروز
گستردهتر میشود .نمونههای این کنشهای جمعی شهری را میتوان در گسترش
عرفانهای کاذب در کشور ،وقوع فراخوانهای مجازی به بهانههای مختلف ،اقدام به هتک
حرمت مراکز مذهبی ،تغییر آرام فرهنگ جامعه بهسوی مدلهای غیرایرانی ـ اسالمی که
نتیجۀ آن دینگریزی ،طالق ،اعتیاد و از بین رفتن حجب و حیا و ...است .لذا روش مقابله
در کنترل این کنشهای جمعی نوپدید استفاده از آیندهپژوهی ،پایش محیطی ،رصد فضای
مجازی و رصد جمعی است .از ملزومات مقابله با کنشهای جمعی نرم ،آشنا کردن و ارائۀ
آموزشهای مناسب به کارکنان ،کنترل اجتماعات نسبت به این تهدیدات و برخورد مناسب
با آن است؛ لذا شیوههای کنترل کنشهای جمعی آینده را میتوان به راهبرد مقابله با
عوامل نوپدید تعبیر کرد.
سازمانهای متولی تأمین نظم و امنیت عمومی میبایست با الهام از دیدگاه
امامخامنهای (مدظلهالعالی) ،با استفاده از هر دو منبع تولید قدرت ،یعنی قدرت نرم
برگرفته از ارزشهای انسانی و اسالمی انقالب اسالمی همچون یک مجاهد مسئول با
هوشمندی و بههنگام بودن و رأفت در حین قاطعیت و با استفاده از قدرت سخت ،ایجاد
اقتدار و قاطعیت و قدرت ،روشهای مناسب کنترل کنشهای جمعی آینده را ایفا نماید.

نتیجهگیری
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 .1در واقع کالنروندها نشان میدهد ،رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم
مهمترین عامل کنشهای جمعی آینده خواهد بود و بهطور مسلم بهترین روش کنترل این
کنشها نیز میبایست ،بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد؛ تا
بتوان بر دشمن چیره گشت.
 .2راهبردهای نرم در کنترل کنشهای جمعی در اولویت روشهای کنترل قراردارد؛
چراکه مادامی که افکار و اذهان مردم و اقشار مختلف تحتتأثیر دشمنان و یا حریف قرار
دارد ،مقابلههای توأم با خشونت و استفاده از قوۀ قهرآمیز ،تنها بهصورت مسکنی بهطور
موقت شاید بتواند بر بسیاری از این کنشها سرپوش بگذارد .اما ریشههای اصلی کنشهای
جمعی بهخصوص اعتراضآمیز را نمیتواند کنترل نماید.
 .9در رابطه با کنشهای جمعی آرام مهمترین وظایف در کنترل آن ،استفاده از
شیوههای مختلف نرم با استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات و فضای رسانهای

منابع
 امین صارمی ،نوذر ( ،)1931انحرافات اجتماعی و خردهفرهنگیهای معارض ،دانشگاه
علوم انتظامی.
 دالپورتا ،دوناتال و دیانی ،ماریو ( ،)1939مقدمهای بر جنبشهای اجتماعی ،ترجمۀ
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متناسب بهمنظور جلب اعتماد و بازپروری ذهن کنشگران در راستای منافع نظام خواهد
بود.
 .4استفاده از تکنیکهای مختلف عملیاتروانی برای خنثی نمودن آن در دشمنان
خارجی و فتنهگران داخلی ،نفوذ مناسب بر ذهن و فکر کنشگران جمعی و استفاده از
تمامی ابزارها و فناوریهای نوین رسانهای بهمنظور اقناعگری ذهنی و فکری کنشگران.
 .۱درمورد مقابله با کنشهای جمعی برانداز خشونتآمیز ،ارائۀ اقتدار و نمایش قدرت
توأم با استفاده از تجهیزات پلیسی غیرکشنده و کنترلکننده نظیر انواع سالحهای بازدارنده
و ابزارهای نوین پلیسی ،نقش تعیینکننده خواهد داشت.
 .6هوشمندسازی ابزارها و تجهیزات پلیسی بهمنظورکنترل کنشهای جمعی برانداز
بدون حضور فیزیکی پلیس میتواند نقش تعیینکننده در ایجاد آرامش و هوشمندی ناجا
در مواجه با بحرانها داشته باشد.
 .6اعتمادسازی با استفاده از ظرفیت سرمایۀ جمعی برای جلب مشارکت مردم برای
مقابله با هرگونه ناآرامیهای هدفمند از سوی فتنهگران جمعی.
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