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آستانھ مشارکت در فعالیت ھای سیاسی پر ھزینھ

خواھندیاوا ندشدهمواجھزیرپرسشباایرانیانازبسیاریروپیشھفتھ ھایدروگذشتھھفتٔھچنددر

ندھم؟انجامعملدراقدامیھیچولی کنمحمایتقلبمدراینکھیابکنمشرکتاعتراضاتدر

ممکننشیناندرونبرایدارد.ھزینھباشد،اینستاگرمدرپیامیکیاوتوییتیکحددراگرحتیخیزشایندرمشارکت
یابازداشتخطرھممیکنندسفرایرانبھکھنشینانیبیرونبرایبشود.دیگرسنگینھزینھ ھایوبازداشتموجباست

داردھمراهبھراایرانبھورودھنگامدردردسر .

مشارکتاالنتااوباوربھکھاستافرادیصددرمی گیردنظردرپرسشاینبھپاسخدرفردھرکھمعیار ھایی ازیکی 
آنھابھکھآماده امھممنبیایندخیابانبھمردمصددرھفتاد"اگرمیگویدخودشبھکارمحافظھفردیکمثالبرایا ند.کرده
کرد.خواھدسکوتاسترسیدهصددرھفتادبھدیگرانمشارکتکھنشودمطمئنکھھنگامیتاشخصاینشوم."ملحق
بھترزودخیلی اووباشدصددردهمشارکتآستانھاستممکناست،برخورداربیشتریشھامتازکھدیگرفردیکبرای

پیوستخواھدمعترضینخیزش .
بنابراین آستانھ مشارکت در یک فعالیت سیاسی از فردی بھ فرد دیگر متفاوت است.  سرعت گسترش اعتراضات در یک جامعھ
نحوه توزیع آستانھ مشارکت افراد بستگی دارد.  معموالً در ابتدا یک گروه کوچک کھ آستانھ مشارکت آنھا پایین است اعتراض

را شروع میکنند.  برای مثال ممکن است فقط ھزار نفر در اولین اعتراض مشارکت بکند.  سپس افراد دیگری کھ آستانھ
مشارکت شان ھزار نفر است بھ اعتراضات در دور بعد می پیوندند و تعداد بھ پنج ھزار می رسد.  در این مرحلھ افرادی کھ

١٠بھکنندگانشرکتتعدادوکنندشرکتاعتراضاتبعدیدوردرشوندمیحاضراستنفرھزارپنجشانمشارکتآستانھ
آستانھحداقلکھکسانینتیجھدرواسترسیدهھزار١٠بھکنندگانشرکتتعدادکھبینندمیمردمحالرسد.مینفرھزار

مشارکت شان ده ھزار نفر است در مرحلھ بعدی  بھ اعتراضات می پیوندند.  بھ این ترتیب تعداد افرادی کھ در اعتراضات
مشارکت می کنند روز بھ روز افزایش می یابد.

حال ممکن است سوال شود آیا این پدیده رفتاری (تفاوت در آستانھ مشارکت ) برای مدیریت فعالیتھای سیاسی جمعی نظیر
شرکت در اعتصابات یا امضای یک نامھ سرگشاده، یا ابراز حمایت از یک حرکت سیاسی، کاربردی دارد؟ پاسخ این سوال

باباشند)،کار(محافظھباشندداشتھ%٨٠صددرھشتادمانندباالییمشارکتآستانھافراداکثرگروهیکدراگراست.مثبت
ارتباط و ھماھنگی می توان شرایط مشارکت تعداد زیادی از آنھا را فراھم کرد. کافی  است یک قدمی  برداشتھ شود  کھ بھ فرد

نفر١٠٠٠دموکراتیکغیرکشوریکدرپزشکانجامعھکنیدفرضبود.خواھدباالگروهسطحدرمشارکتکھبدھداطمینان
باشد و نود در صد آنھا با یک سیاست دولت مخالف باشند. اگر ھر پزشک اطمینان داشت کھ سایر پزشکان ناراضی ھمکاری

تعدادچونصورتایندربکنند.امضاسیاستاینبامخالفتدرراسرگشادهنامھیکبودندحاضرپزشک٩٠٠میکنند،
امضا کنندگان زیاد است احتمال دستگیری و تنبیھ ھر یک از آنان کم است (حکومت نمیتواند نود در صد پزشکان جامعھ را
بازداشت کند). متاسفانھ در عمل بدون ھماھنگی قبلی  چنین اتفاقی نمی  افتد و اگر یک پزشک این نامھ اعتراضی را بھ سایر

پزشکان ارائھ کند تعداد انگشت شماری آن را امضأ خواھند کرد، و چون تعداد امضا کنندگان کم است، ممکن است برخی  از
آنھا با بازداشت و تنبیھ مواجھ شوند.

یک راه حل برای خروج از این بن بست این است کھ پزشک نگارندَه نامھ بھ دیگران بگوید "ھر یک از شما موافقت خود را با
ایمیل برای من بفرستید. اگر در طی یک ھفتھ حد ا قل ھشتصد ایمیل دریافت کردم نامھ سرگشاده را منتشر می کنم. ولی  اگر

میداندپزشکھرصورتایندرشد."نخواھدمنتشرنامھاینومی کنمحذفراایمیل ھاتمامبودکمتر٨٠٠ازایمیل ھاتعداد
اطمیناناینباشد.بیشتر٨٠٠ازامضأ ھاتعدادکھشدخواھدمنتشرسرگشادهنامھاینپایدرھنگامیفقطاویامضاکھ

باعث میشود کھ تعداد زیادی از پزشکان این نامھ سرگشاده را امضا کنند. در مورد ھماھنگی اعتصابات کارکنان یک سازمان
دولتی ھم این روش کارساز خواھد بود.


