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رفاه و منافع  توانند از سطح می همه افراد  ،اقدام جمعیکه در صورت همکاری و  يمهستدر جامعه با مواردی روبرو 
ميشود.   اقدام جمعیمانع از همکاری و  ،زيرا منافع فردی متضاداند اما از انجام اين کار ناتوان ،بيشتری بهره مند شوند

کال اشميتواند  اقدام جمعیمشکل . خوانند میو يا دام اجتماعی  معضل اجتماعی، اقدام جمعیمشکل را  چنين وضعيتی
از توليد و عرضه   – پديدار شود گوناگونبسيار متفاوتی به خود بگيرد و در عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی 

ناتوانی در های مخرب، رقابت، عدم مشارکت در انتخابات، از منابع طبيعی  بارزيان خدمات عمومی گرفته تا بهره برداری 
اقدام  مشکل «پيدايش و شرايط داليل  تر.های اجتماعی و سياسی بسيار پيچيدهپديدهو سياسی  و سازماندهی ايجاد ائتالف

و روانشناسی   ، اجتماعیونگی برخورد با آن از جنبه های متفاوت توسط کارشناسان علوم سياسی، اقتصادیگ و چ »جمعی
عف همکاری بر سر منافع بر کسی پوشيده نيست که جامعه سياسی ايران بسيار متشتت است و از ضبررسی شده است. 

ناشی  سياسی ايران  هایسازمانتشتت و پراکندگی حاکم بر آيا برد. رنج می  اقدام جمعیبرای  موثرو سازماندهی مشترک 
 " اقدام جمعیمشکل " با های متفاوتی که در رابطه ؟ آيا نظريهاست " معضل اجتماعی"  و " اقدام جمعیمشکل "  پديده زا

    کنند؟ ياریحل مشکل موجود شناخت و ما را در  ميتواننداند ح شدهرمط
   

توماس هابز  مانند توماس هابز و ديويد هيوم يافت.  ،در آثار فالسفهرا ميتوان  " اقدام جمعیمشکل " های اوليه مفهوم بنيان
پيش از پيدايش و که را )  state of nature(نگاشت وضعيت طبيعی  ١۶۵١که در سال   1) Leviathan( لواياتاندر کتاب 

هستند در  متضاد فردی مردمی که دارای منافع  ميکند که در آنوضعيتی تعريف  ، ردوجود دادر جامعه  نهاد دولت تاسيس
همچنان به دعوا و  که همکاری و تعاون ميتواند به نفع همه آنها باشد  مواردیحتی در  و ه سر ميبرنديک جنگ دائمی ب

تعريف  ،نگاشت ١٧٣٨که در سال  2ای در طبيعت انسان ديويد هيوم در کتاب خود به نام رساله ادامه ميدهند.  منازعه 
 ،ندباشمشترکا صاحب يک مرغزار  فرددو وقتی نويسد وی میميدهد.  ارائه " اقدام جمعیمشکل " دقيقتری از مفهوم 

با يکديگر به توافق برسند و هر يک سهم خود را انجام   اناهداری  گ ميتوانند بر سر انجام کارهای الزم برای ناحتماال 
استفاده سيستماتيک و بلند   ءامکان سو در نتيجه ؛رفتار يکديگر نظارت کنندبر ميتوانند  و همديگر را ميشناسندزيرا  .دهد

افراد امکان   پرشماریزيرا  ،اما انجام اين کار بين هزار نفر بسيار دشوار خواهد بوديکی از ديگری ضعيف است. مدت 
برای  گروهبقيه هر فرد ميتواند فرض را بر اين بگذارد که کار و تالش را در سيستم بوجود ميآورد.  استفاده ءو انگيزه سو

و به  م استفاده کندتمرغزار کافی خواهد بود و وی ميتواند بدون صرف وقت و هزينه از مزايای سيسنگاهداری از 
، . به عبارت ديگردمبيانجاشکست کل پروژه  بهاين وضعيت نهايتا ميتواند اصطالح از ديگران سواری مجانی بگيرد. 

  عمل ميکند.   " اقدام جمعی" صورت مانعی در برابر شکل گيری ه ب  " سواری مجانی" وجود امکان 
   

اقدام  مشکل " و  " سواری مجانی" تری از پديده  دقيقتعريف بازهم ) Mancur Olsonلسون (ور اس، منیمريکايآاقتصاددان 
  " جمعیعقالنيت " «عقالنيت فردی» الزاما به نشان ميدهد که  3اقدام جمعیدر کتاب منطق اولسون  ميدهد. ارائه " جمعی

اين  اولسون  .زيرا افراد يک گروه ميتوانند دارای منافع متضادی باشند که بيانگر منافع مشترک گروه نباشد ،انجامد مین
به  که را  یو خدمات کاالامر و مشکالت ناشی از آن را در رابطه با توليد و عرضه کاال و خدمات عمومی توضيح ميدهد. 

گی دارای دو ويژه کاال و خدمات خصوصی ميخوانند. اين کاال و خدمات  ش ميشوند،خريد و فرودر بازار ل وروال معم
از مصرف وی شد.  مانع بپردازد ميتوان خصوصی را  ی مشخص هستند. نخست، اگر کسی حاضر نباشد بهای يک کاال

ديگران باقی بماند. اين خصوصيات در مورد   مصرف يک فرد موجب خواهد شد که مقدار کمتری برای مصرف ،دوم
د، وش ايجاددر يک جامعه امنيت  که کند. وقتیصدق نمی امنيت و هوای پاکبرخورداری از مانند  ،کاال و خدمات عمومی

مصرف يک فرد موجب کم شدن مقدار  شد. همچنين   کسیهمه از آن بهرمند خواهند شد و نميتوان مانع از بهرمندی 
از مزايای   جامعه ميتواند بدون پرداخت هزينه د درفرهر موجود برای مصرف ديگران نخواهد شد. در چنين مواردی 

و هزينه مربوطه را  ندند منافع اقتصادی خود را دنبال کافر ا مههاگر کاالی عمومی مورد نظر بهره مند شود. اما 
اين برخالف   د.شد نبازار توليد و عرضه نخواه کل سيستم از هم خواهد پاشيد و کاالی مربوطه بطور معمول در ،دننپرداز
در بازار همه به دنبال تامين منافع شخصی خود هستند، اما  ميگويد آدام اسميت است. اسميت  »پنهاندست «نظريه 

هماهنگ ميسازد بطوريکه نتيجه نهايی منافع کل گروه را  نيز تامين اين فعاليت ها را پنهان مکانيزم بازار مانند يک دست 
به عبارت ديگر، در اين    اولسون نشان ميدهد که در مورد کاال و خدمات عمومی نظريه اسميت صدق نميکند. ميکند.

 ميشود.  اقدام جمعیمانع از شکل گيری  " سواری مجانی" موارد پديده 

 
1     Thomas Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil 
2     David Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into 

Moral Subjects  
3     Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1974 
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ايج غير بهينه و نا  تميتواند به  ن جمعیز ميتوان نشان داد که تناقض بين منافع فردی و منافع ها نيبا استفاده از نظريه بازی
خالصه شده است مالحظه کنيد.   زير جدولرا که در  " معضل زندانی" به  معروف گروه بيانجامد. مثالکل مطلوب برای 

و نميتوانند با يکديگر هماهنگی  اگانه زندانی هستنددج هایسلول ارتکاب يک جرم مشترک در  اتهامبه  »ب«و  » الف«
 زندانیهر دو که  خواهد کردايجاب  نفع شخصی تامين  ،جدول نشان داده شده استگونه که در هماندر اين مثال، . کنند

. اما چنانچه دو زندانی ميتوانستند با يکديگر هماهنگی  انجامدمی برای هر دو سال زندان   ٢به دو که ديگری را لو بدهد 
زندان   ميکردند، در آنصورت هر دو تنها به يک سال خودداری ديگريک دادن  از لو، هر دو مشترکاقدام کنند و در يک 

مانع از تامين واند ميتاين مثال ساده نشان ميدهد که چگونه عدم همکاری و تمرکز بر تامين منافع فردی محکوم ميشدند. 
تری را بررسی  ها ميتوان سناريوهای بسيار پيچيدها استفاده از نظريه بازی ب. گرددکليه اعضای گروه بهترين نتيجه برای 

، اقدام جمعیمشکل نمودهای  مطالعه و بررسیها ابزار تحليلی نيرومند و انعطاف پذيری برای . در واقع نظريه بازی کرد
    ها است.ای در اين زمينهگسترده بسيار دارای کاربرداست و  دام اجتماعی  ومعضل اجتماعی 

  
  هد دمی  لوزندانی الف را زندانی ب   دهد زندانی الف را لو نمی زندانی ب   

  زندانی الف:   آزاد ميشود   هد دمی  لوب را زندانی زندانی الف 
  سال زندانی  ٣زندانی ب:  

  سال زندانی  ٢هر دو 

  سال زندانی  ٣زندانی الف:        سال زندانی ١هر دو     دهدندانی ب را لو نمی ززندانی الف 
  زندانی ب:        آزاد ميشود 

 

موارد ديگر   محيط زيست تخريبهای عمومی و سو استفاده از دارايی پذير،  منابع طبيعی پاياناز  بارزيانبرداری بهره
تا آنجا که ميتوانند از تامين منافع فردی آنی سبب ميشود تا افراد . استمعضل اجتماعی  و  " اقدام جمعیمشکل " بروز 

توجه  بی  گروهکل برای منافع و نتايج آن بلند مدت رفتار خود  دهایمبه پيا وبهره برداری کنند پذير منابع طبيعی پايان 
اين رفتار عمال ميتواند موجب نابودی منابع طبيعی پايان پذير شود و منافع بلند مدت کل جامعه را به خطر بياندازد.   باشند.

اين  ونه کوچک اين موارد است. ميک نبرخی از ماهی ها را به خطر انداخته است نسل بقای ماهيگيری بيش از اندازه که 
هايی که در مالکيت عمومی يا مشترک قرار در مورد دارايی دق ميکند. طبيعی پايان پذير صمشکل در مورد تمام منابع 

. اما به دليل پر  ها قوی استانگيزه هر فرد برای بهره برداری حد اکثری از اين دارايی . دارند مشکل مشابهی وجود دارد
از اين  پديده «سواری مجانی» که در باال توضيح داده شد، انگيزه افراد برای محافظت بروز  امکانشماری افراد و  

اقدام  که منافع فردی با منافع جمعی در تناقض قرار ميگيرد و مانع از آن ميشود  ترتيب. به اين ها ضعيف استدارايی 
      ها شکل بگيرد.برداری مطلوب از اين دارايی برای محافظت و بهره جمعی

  
) و  biodiversityتنوع زيستی (تخريب   ،محيط زيست، مانند گرمايش زمين، تخريب مشکالت مربوط به محيط زيست 

رد کند ايک فرد ميتواند به محيط زيست وو الگوی مصرف ی که رفتار زيان. هستنددارای منشا مشابهی  ،زباله  انباشت
کند و ناچار به پرداخت هزينه بلند مدت آن نيست.  مشاهدهنميتواند آنی آن بر زندگی خود را  ؛ فرد تاثيربسيار اندک است

که به  سوق ميدهد الگوی مصرف و رفتاری  فرد را به سمتهر  ،فردیآسايش و منافع تامين  انگيزه هدف و  ،در نتيجه
جامعه و برای مدتی  در مقياسی بزرگ، در کل   یفرداين رفتارهای اما وقتی بی توجه است.  ن آی محيطزيست پيآمدهای 

ه زيان منافع بلند مدت کل گروه است. ند که بنکیزيست وارد مبسيار سنگينی به محيط  خسارت د، نتکرار ميشو طوالنی
کوتاه مدت و در آن  یمحيطزيست دارای منفعت آنی است و هزينه برای فرد موتوری استفاده از وسيله نقليه برای مثال، 

خسارات موجب اين وسايل در مقياس بزرگ، توسط کل جامعه استفاده از در بلند مدت، ناچيز است.  اما سطح فردی در 
، و کوتاه مدتدر سطح فردی کاربرد آن ای روبرو هستيم که به عبارت ديگر ما با پديدهميشود.  محيط زيست سنگين به 
پر هزينه  بسيار برای کل جامعه اما تکرار آن در مقياس بزرگ و بلند مدت  ،کم هزينه استپر منفعت و بسيار  برای فرد

حل مشکل  برای مانع از آن ميشود که جامعه بتواند بدون مداخله دولت اين تناقض بين منافع فردی و منافع گروهی است. 
              محيط زيست اقدام کند.

  
در انتخابات سراسری يک  . کرد را ميتوان مشاهده اقدام جمعیبروز مشکل خابات عرصه ديگری است که در آن انت

رای تنها يک نفر بتواند نتيجه   هرئيس جمهور و يا حزب حاکم، بسيار بعيد است ک انتخابمثال برای برای  ،کشور
رفت و  وقت و هزينه مانند ،باشد دارای هزينه حال اگر شرکت در رای دهی برای يک فرد تغيير دهد. خابات را کامال تان

يتواند مانع از  صورت انگيزه و نفع فردی من ، در آ سودآورت انجام يک کار  صو از دست دادن فر گيریآمد به محل رای 
رد که  وهمين منطق را دنبال کنند، کل پروسه انتخابات شکست خواهد خاما اگر همه افراد  انتخابات شود.فرد در شرکت 

مناسبی  تدابير گروه مستلزم تناقض بين منافع فردی و منافع است. در اين مورد نيز  جامعهبه زيان منافع بلند مدت کل 
  است.  اقدام جمعی لبرای حل مشک 
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به صورت مانعی در برابر شکل آن است که تناقض بين منافع فردی و منافع جمعی آنچه در کليه موارد باال مشترک است 
حل اين مسئله مستلزم مداخله نهادی مانند دولت جامعه است. کل عمل ميکند که به زيان منافع بلند مدت  اقدام جمعیگيری 

    .ميسر سازدرا  اقدام جمعیشکل گيری  ،منافع فردی و جمعیو تنظيم مديريت مناسب و اتخاذ تدابير  ااست که ب
  

دچار وضعيت مشابهی هستند. ما  ايران ها و احزاب سياسی مخالف حکومت جمهوری اسالمی از اين منظر کلی، سازمان 
ها و احزاب سياسی کوچک روبرو هستيم که نميتوانند بر سر منافع مشترک همکاری و ها، سازمانبا تعداد بيشماری گروه

کومت تبديل شوند. همه آنها با يک مانع مشخص روبرو هستند که ائتالف کنند تا بتوانند به نيروی موثری در برابر ح
توانند در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. پس از آن هم، به دليل شرايط عينی جامعه و طبيعت  بدون عبور از آن نمی

متفاوتی را دنبال  های کامالنخواهند توانست برنامههای گوناگون اين سازمانمشکالت موجود، برای مدتی نسبتا طوالنی 
با اين همه، تشتت و پراکندگی نمايان است. نيز ها و مواضع اعالم شده آنها در برنامهباال همگرايی از اين درجه کنند. 

ها از چند ده نفر و در بهترين شرايط از چند صد نفر و گاه حتی از چند  آنقدر شديد است که بزرگی هر يک از اين سازمان 
توانند با يکديگر همکاری متفاوت تعلق دارند نمیکامال های سياسی هايی که به مکتبه تنها سازماننفر بيشتر نيست. ن

گروه سياسی کوچک   هاهنيز د همگون کامال درون يک مکتب و خانواده سياسیدر مکن، مپايين ترين سطح کنند، بلکه در 
وجود دارد که انرژی قابل توجهی را صرف رقابت با يکديگر ميکنند.  دليل پيدايش اين وضعيت پيچيده است، اما يک  

عمل   اقدام جمعیو منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گيری گروهی تناقض بين منافع  .چيز کامال روشن است
 جامعه است. ميکند که به زيان منافع بلند مدت کل

 
سيستماتيک  ای وضع موجود را ميتوان در استمرار طوالنی استبداد در ايران جست. استبداد و سرکوب احتماال دليل پايه

های متفاوت گرايشاتی بوجود  به شدت تضعيف ميکند. اين گسست از کانالرا جامعه با های سياسی پيوند ارگانيک سازمان
های های سياسی را به حاشيه جامعه و به عرصه سازمان ،انجامد. سرکوب و استبدادمیميآورد که به وضعيت موجود 

دانش و تجربه عملی الزم  دسترسی به آنها را از ها از جامعه را تضعيف ميکند، راند، شناخت اين سازمانذهنی می
های سياسی به نيروی سازمان دسترسی، را دشوار ميسازدمشکالت رفع برای های مناسب ارائه راه حل د، کنمحروم مي

  تضعيف ميکند.را م جمعی  ااقد دهی و   سازمان، همکاری و توانايی آنها برای انسانی و مالی الزم را مسدود ميکند
  

و کوچک های سياسی سازماناد زيادی دپيدايش تعو سياسی  هایمان شدن ساز " اتميزه " وضعيت به  ادامه ايندر بلند مدت، 
صادی نيز قابل مشاهده در عرصه اقت پديدهمشابه اين  .انجامدمیبين آنها و غير سازنده رقابت بيش از اندازه گيری شکل

و کم هزينه  آسان   آن ازو خروج  ورود  همزمان و  باالبسيار اقتصادی  فعاليت يکسودآوری از  افراد تصوراست. وقتی 
تعداد آنگاه ، )دناندک باشهم خروج  هو هزينموانع  وباشد  پايينجاری  هزينه، ی بخواهدنسبتا کم سرمايه اوليه يعنی( باشد

تالف منابع و او با ورود خود عرصه مورد نظر را گرفتار رقابت بيش از اندازه شوند ميوارد صحنه  زيادی بازيگر
شرايطی بوجود چنين راندن آن به سوی عرصه ذهنی عملی و  سياسی سرکوب با تنگ کردن عرصه فعاليت  کنند.می
های فردی بوجود گ بينیر بستر مناسبی برای بروز و رشد جاه طلبی و خود بز اين وضعيتآورد. از سوی ديگر، می
پديدار های کوچک گروهتعداد زيادی با سرعت  ،بزرگ و فراگيرهای سياسی سازمان به جای در چنين شرايطی،  آورد.می

رقابت  به جای  ،بخش بزرگی از انرژی خود راو  های خود هستنداز توانايی واقع بينانه هایکه فاقد ارزيابی ميشوند
 ،های مخربرقابت صرف سامان دادن بهترين سازماندهی،و ، بسيج بيشترين نيرو تدوين بهترين برنامهبرای سازنده 

ای سيمتماتيک تبديل پديده اين ترتتيب بی اعتمادی سريع رشد ميکند و بهبه . کنندمی يکديگرنام کرن زشت نمايی و بد
    .گيردو امکان اقدام جمعی را از آن می  فلج و ناتوان ميسازددرون از را سياسی که جامعه  ميشود

 
 وقتیکه يدهند نشان ماند انجام گرفته " اقدام جمعیمشکل " در مورد  های که با استفاده از نظريه بازیمطالعاتای از پاره

شود،  " بازيگران" سبب شکل گيری همکاری و تعاون بين  ميتوانددر بلند مدت ، تکرار بازی باشدپذير  تکرار " یباز" 
افزون بر اين، در مواردی که  نبيه کنند. کنند تافرادی را که همکاری نمیميتوانند  " بازی" زيرا شرکت کنندگان در 

و به اين   دارندهمکاری  روحيهروند که ، افراد به سراغ کسانی میخود را انتخاب کنند " بازی" شريک  بازيگران ميتوانند 
برای شرکت در سابقه و شهرت همکاری به عاملی تعيين کننده به اين ترتيب داشتن معروف اند.  شناخته شده و توانايی

از اين موارد، که به   ميکند.و مستحکم سيستم تقويت تبديل ميشود و به تدريج ظرفيت همکاری متقابل را در   " بازی" 
و سرکوب معروف است، ميتوان نتيجه گرفت که استمرار استبداد   )Reciprocal Cooperation(نظريه همکاری متقابل 

توانايی همکاری، تعاون و رسيدن به اجماع سياسی را در   ظرفيت و " بازی" تکرار ناپذيرکردن ت و سايجاد گسبا  ،شديد
 برد.از بين میجامعه 

  
 که توسط مشکالتی شرايط و جدا از ، قرار دارد که در آن ) social trap(يک دام اجتماعی  رجامعه سياسی ايران د

و منافع جمعی به صورت سياسی های گروهی سازمانمنافع  تناقض بينبی اعتمادی سياسی و اند، حکومت ايجاد شده
اين وضعيت زمانی که  تا عمل ميکند که به زيان منافع بلند مدت کل جامعه است. اقدام جمعیمانعی در برابر شکل گيری 

به نحوی بايسته کمک کنند، شدن جامعه از بند استبداد رها  توانند بهنمینه تنها های سياسی موجود ، سازمان باشدبرقرار 
نيز  و ساختن يک نظام دموکراتيک  پس از گذار  هدوردر تاثيرگذاری بر سير تحوالت   ضعيت مناسبی برایبلکه در و
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 هایلبه بر استبداد نيازمند سازمانغست.  ااين وضعيت عمال جامعه ايران را گرفتار يک چرخه باطل کرده  نخواهند بود.
  را ناتوان و سترون ساخته است.   هااستبداد و سرکوب اين سازمانسياسی کارآمد است، اما 

  
بار از منابع برداری زيان بهره، مانند شداشاره  اکه در باال به آنه " اقدام جمعیمشکل " و   " دام اجتماعی" در موارد ديگر 

وارد  ميتواندنهاد دولت ، تخريب محيط زيست و ، گرمايش زمينهای عمومیطبيعی پايان پذير، سو استفاده از دارايی 
اما در مورد  . ميسر سازدرا  اقدام جمعیگيری با اتخاذ تدابير مناسب و مديريت منافع فردی و جمعی، شکلصحنه شود و 
با وارد صحنه شود و نهاد باال دستی وجود ندارد که بتواند يک که جامعه سياسی ايران گرفتار آن است، دام اجتماعی 

های مردم و سازمان خود  ه دستاين کار تنها بسازد.  رهاکه در آن گرفتار است  یاتخاذ تدابير مناسب جامعه را از دام
  ، بازسازی اعتمادخروج از اين وضعيت نيازمند اراده سياسی برای شکستن اين دور باطل . شدنی استسياسی موجود 

  است.کاری بر سر منافع مشترک هم و اجتماعی
  

تدوين شده اند نشان ميدهند وقتی  ها" بازی" که بر پايه نظريه   )simulation modelsشبيه سازی ( و مدل های هاپژوهش
نوع  اجتماعی و  گرايشاتدارای ، بلکه عالوه بر تامين منافع فردی باشندبيشترين منافع فردی نکه افراد تنها به دنبال تامين 

شکل ميگيرد و در مدتی بر سر منافع مشترک در سيستم  امکان همکاری حتی در دشوارترين موارد، ند، باشدوستانه نيز 
و وارد يک خارج  ، که در واقع يک "تعادل پايدار ناکارآمد" است"دام اجتماعی" نه چندان طوالنی سيستم از وضعيت 

اجتماعی نقش   اعتماد هر دو حاکی از آنند کهو مدل های شبيه سازی پژوهش های ميدانی  . ايدار کارآمد" ميشودپ"تعادل 
به بدانند ديگران نيز چنين ميکنند. رعايت ميکنند که منافع گروهی را وقتی افراد  يفا ميکند.ادر اين فرايند  ای تعيين کننده

و عدم همکاری بر سر  "دام اجتماعی" عبارت ديگر رفتار هر فرد به تصور وی از رفتار اجتماعی ديگران بستگی دارد. 
برای رعايت منافع افراد نتوانند به يکديگر و هنگامی شکل ميگيرد که جو بی اعتمادی بر جامعه غالب باشد منافع مشترک 
را رعايت نخواهند  آن بيهوده است زيرا ديگران  منافع جمعیرعايت که  و تصورشان آن باشد داشته باشندجمعی اعتماد 

    است. بازسازی اعتماد اجتماعی رها شدن از دام اجتماعی مستلزم به اين ترتيب  .کرد
  

همکاری بر سر منافع   برایسيستم ظرفيت عوامل ديگری نيز ميتوانند پژوهش های موجود همچنان حاکی از آنند که 
باال اشاره در همانطور که د. نتقويت کن خارج شدن از وضعيت "دام اجتماعی" را و شانس آن برای  دنباال ببرمشترک را 

بازيگرانی که از همکاری بر سر  بين "بازيگران" و ايجاد تدابيری در سيستم برای "تنبيه" تبادل اطالعات امکان  ،شد
در مواردی مانند  تسهيل ميکند." را اقدام جمعیشکل گيری " دو مورد مهمی است که  ،خوداری ميکنندمنافع جمعی 

صورت جريمه به ، تنبيه ميتواند بار از منابع طبيعی پايان پذيربرداری زيانبهرهو  تخريب محيط زيست ،گرمايش زمين
در مورد عدم همکاری سازمان های سياسی بر سر منافع مشترک،  اما  .که توسط دولت به اجرا گذاشته ميشوداشد بنقدی 

     ی انجام پذيرد. معمواز طريق آگاهی رسانی، تبليغات و تاثيرگذاری بر افکار تنبيه ميتواند 
 

اقتصادی و   توسعهو  استبداد دينیرهايی از رابر در بجدی دام اجتماعی که جامعه سياسی ايران گرفتار آن است به مانعی 
سياسی ايران هنوز امکانات و ظرفيت  اما اين سرنوشتی محتوم نيست. در سازمان های   سياسی کشور تبديل شده است. 

اراده   اگرکه  ندا فرهيخته یافرادها اين سازمان از فعالين بسياری  وجود دارد.قابل توجهی برای رهايی از اين وضعيت 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشور عميق  بحران از سوی ديگر، .ايان دهندپ موجودکه به وضعيت دارند توانايی آنرا  کنند

تحوالت  . است ساخته مری حياتیاضروری و  راجدی برای رهايی از وضعيت موجود جمعی اقدام يک ضرورت 
  فراهم آوره است. و سازماندهی  موثراطالع رسانی جديدی برای امکانات  فنآوری ارتباطات نيز 

  
سامان  نيازمند يک اراده ملی برای  اين کاراما انجام  .شدنی است رهايی از وضعيت موجودبازسازی اعتماد اجتماعی و 

جبهه ملی فراگير  يک به باور من، . صورت های مختلفی پيدا کندچنين اقدامی ميتواند  است. ملی اقدام جمعیيک به دادن 
ترين   مطلوب اجتماعی کشور متکی باشد هایشجنببه نيروهای داخلی و که ند از جمهوری اسالمی برای گذار سامانم

     .گزينه است
   
  


