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چکیده
پژوهشگران مختلف تأثير فناوريهاي اطالعاتي ارتباطي و سایتها ي شبكههاي اجتماعي را بر روي بسيج تودهها
و حرکتهاي جمعي که در طي سالهاي گذشته درخاورميانه شاهد آن بودهایم ،تحليل کردهاند .مسأله مهم این استت
که چقدر نقش آنها در تحوالت سياسي کنوني جهان عرب تعيين کننده بوده است .وائل قونيم خالق صفحه فيسبتو
در یك مصاحبه با سي ان ان مي گوید که اگر شما مي خواهيد یك جامعه را آزاد کنيد ،تنها به آنهتا دسترستي اینترنتتي
بدهيد .پژوهش حاضر در پي پاسخ به این پرسش اصلي است کته رستانههتاي ارتبتاطي بته طتور عتام و اینترنتت و
وبالگ ها به طور خاص ،چه تاثيري در شتكل گيتري و تتداوم تحتوالت سياستي و بيتداري استالمي در کشتورهاي
خاورميانه و شمال آفریقا داشتهاند .فرضيه اصلي پژوهش حاضر این است کته امتروزه ،پيتدایش جنتبشهتاي نتوین
اجتماعي و تحوالت سياسي شمال آفریقا و خاورميانته ( ) 1622پيونتد آشتكاري بتا کارکردهتاي نتوین رستانههتا و
شبكههاي اجتماعي (اینترنت ،وبالگها ،توئيتر ،فيس بو و ) . .و بحران مشروعيت و ناکارامدي نظتامهتاي سياستي
دولتهاي اقتدارطلب و تماميت خواه عربي دارد .یافتههاي پژوهش نشان ميدهد رستانههتا و شتبكههتاي اجتمتاعي
نقش مهمي در تحوالت سياسي و اجتماعي خاورميانه و شتمال آفریقتا داشتته انتد .در ایتن تحتوالت ،بختش اعظتم
محتواي توليد شده توسط نيروهاي معترض و انقالبي ،با استفاده از رسانهها و شبكههاي اجتمتاعي صتورت گرفتت.
فناوري هاي جدید ارتباطي ،با مرزهاي رسمي مقابله نمودند و یك صداي جایگزین به جاي رسانههاي سنتي رستمي
دول عربي ،که تنها سياستها و دیدگاههاي رسمي دول عربي را منعكس ميکنند ،فراهم آوردند .روش به کار گرفتته
* نویسنده مسؤول
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شده در این تحقيق ،کيفي و از نوع توصيفي ˚تحليلي ،با بهره گيري از منابع کتابخانهاي و اسنادي است.
واژههای کلیدی :رسانه ،عقالنيت ارتباطي ،حوزه عمومي ،اینترنت ،وبالگها ،تحوالت سياسي.
مقدمه و بیان مسأله

خاورميانه بدون هيچ گونه تغييتر اساستي ،بتا بيتداري

قبل از ستال  ،2336مالكيتت اللتب رستانههتا در

اسالمي مواجه شتدند ،امتا قيتامهتاي مردمتي کته بته

جهان عرب به ميتزان زیتادي در اختيتار دولتتهتاي

انقالبهاي عربي موسوم گشت به حذف تعتدادي از

عربي بود و اللتب رستانه هتا تحتت نظتارت شتدید

سران و رهبران کشورهاي منطقته و سترنگوني تتاج و

دولت هاي عربي بودند .رسانه هتاي عربتي عمتدتا در

تخت آنها منجر گشت؛ از جمله این رهبران مي تتوان

این دوره تحت کنترل دولتها بودند و مردم ختود را

به مبار پادشاه مصر ،قتذافي پادشتاه ليبتي و صتالا

نااگاه و بي اطالع نگته متيداشتتند و متانع حضتور و

پادشاه یمن اشاره کترد .وائتل قتونيم 2ختالق صتفحه

مشارکت فراگير و موثر آنها در مباحث و جتدلهتاي

فيسبو در یك مصاحبه با سي آن ان مي گویتد کته

سياسي عقالني ميشدند .یك انقالب رسانهاي جدیتد

اگر شما مي خواهيد یك جامعه را آزاد کنيتد تنهتا بته

در جهان عرب بعد از سال  2336به وقوع پيوستت و

آنها دسترسي اینترنتي بدهيد تعداد بيشتماري از متردم

این انقالب تحت تاثير ظهور تلویزیونهاي ماهوارهاي

مصر نظير خالد سعيد -جوان 19ساله از استكندریه -

و اینترنت در جهان عرب به وقوع پيوستت ( khamis

سرنوشتتت مشتتابه و ختتوبي نداشتتتند .وي توستتط

 .)and sisler,2010در دهتته  ،2336نفتتوو و تتتاثير

نيروهاي امنيتي مبار

در یك کافي نت دستتگير ودر

گذاري اینترنت در سرتاسرجهان عرب شروع شد اگر

جلوي همان کتافي نتت آویتزان شتد و آنقتدر متورد

چه این منطقه هنوز به طتور عمتومي از ستطا پتایين

ضرب وشتم قرار گرفت تا جان سپرد .تصاویر منتشتر

اطالعات دیجيتالي و تقستيم دیجيتتالي رنتج متيبترد

شده در اینترنت درباره سرِ مورد ضرب و شتتم قترار

( .)Abdulla, 2007,35در اوایتل ستال  ،1622چشتم

گرفته وي ،بسيار دردنا

بود .تصاویر نشان متيدهتد

جهانيان بار دیگر بر روي خاورميانه دوخته شتد و آن

که دندانش شكسته و از گوشهایش خون متيچكتد و

زماني بود که جمعيت زیادي که شمار آنها بته صتدها

این حكایت نفرت انگيتز و مختوفي از درد را بته متا

هزار نفر ميرستيد ،بته خيابتانهتاي تتونس ریختنتد.

مينمایاند ).)Aarts, paul, and et all. 2013, 15

مردمي که در تالشي تحسين برانگيز در پي سترنگوني

تحليل تاریخي به ما نشان داد که خاورميانه در طي

و پایان دادن به عمر پادشتاهي زیتن التدین بتن علتي

چند دهه گذشتت عميقتا درگيتر و دار اقتتدار گرایتي،

برآمدند و سرانجام در  21ژانویه موفق به انجتام ایتن

معضالت اقتصادي و اجتماعي ،سلطه طلبي آمریكتا و

کتار شتدند امتواج اعتتراض منطقته خاورميانته را در

شكستهاي تحقير کننده از دشمن صهيونيستي بتوده

نوردید و درپي آن خيابانهاي قاهره در معرض خشم

است .در عين حال الگوهاي چپ و راست ،که بتراي

مردم معترض قرار گرفت .دامنته ایتن اعتراضتات بته

مدتها مدیدي مدعي حل این معضالت و بحترانهتا

مصر محدود نشد .اگرچته در بستياري از کشتورهاي
1 Wael Ghonim
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بودند به واسطه نتاتواني درونتي و ایجتاد دامنتههتاي

وبالگ ها ،اینترنت و شبكه هاي تلویزیوني به ابزارهاي

جدیدي از مشكالت ،اعتبار خود را از دست داده انتد.

بسيج ستازي متردم در طتول انقتالبهتا و تحتوالت

آنچه در خيزشهاي اخير طرد و نفي ميشوند به زبان

کنوني جهان عرب تبدیل شدند و این مهم را از طریق

ستاده عبارتنتد از سكوالریستم ،اقتتدار گرایتي ،ملتي

تحليل نقشي که در حوزه فضاي رستانهاي در فتراهم

گرایي ،لرب گرایي ،ایده سازش با لرب و اسرائيل و

ساختن راه براي انقالب هاي مردمي جهتان عترب در

وضعيت اسف بار اقتصادي و اجتماعي .در مقابل نيتز

سال  1622فراهم کردند و نيز از طریتق پترداختن بته

آنچه خواسته متيشتود عبارتنتد از خواستت اجتراي

نقش هاي چندگانه آنها در طول و بعد از انقالبهتاي

اسالم ،تحقق آزادي ،تحقتق استتقالل ملتي و بازیتابي

عربي بررسي مينماید.

کرامت جمعي ،ایستادگي در مقابل سلطه طلبي و نهایتا
شكل دادن به الگویي کارآمتد از متدیریت اقتصتادي و

روش پژوهش

اجتماعي .عده اي در تفسيرهاي خود ماهيت جنبش را

پتتژوهش حاضتتر بتته روش توصتتيفي -تحليلتتي و

دموکراسي خواهانه ميدانند ،حال آنكه توجه نميشود

استفاده از منابع کتابخانهاي و اینترنتي انجام ميشود و

که دموکراسي خواهي جزئي از کليتي است که اسالم و

از جهت نوع تحقيق کاربردي محسوب ميشود .بدین

هویت انكار شده چند دهه گذشته خاورميانه مبناي آن

معنا که با مطالعه مدار

و نوشتههاي صاحب نظتران

است .به این بيان ،اسالم و تحر برمدار آن را ميتوان

مختلف ،سعي شده است ارتبتام منطقتي متورد نظتر

به مانند کليت و ظرفي در نظر گرفتت کته بيتداري در

شناسایي و به تحليل این مفاهيم پرداخته شود.

متن آن شكل گرفته و نارضایتيهتاي شتكل گرفتته از
اقتدار گرایي ،ناکارآمدي اقتصادي و اجتماعي و نهایتا

مبانی نظری پژوهش

عقب نشيني دائمي در برابر لرب و اسرائيل را در متن

بطور کلي ،شبكه ها ساختارهایي بازي هستتند کته

خود قرار داده و به صورت یك مجموعه منستجم بته

ميتوانند بدون هيچ محدودیتي گسترش یابنتد و نقتام

جهان ارائه ميدهد (مقام معظتم رهبتري-خطبتههتاي

شاخص جدیدي را در درون خود پذیرا شتوند .یتك

نماز جمعه تهران .)2936/22/21 ،کاستلز معتقد است

ساختار اجتماعي مبتني بر شبكه ،سيستم بستيار بتاز و

که جامعه کنوني ما پيرامون جریتان هتا تشتكيل شتده

پویایي است که بدون اینكه توازنش با تهدیدي روبرو

است .جریتانهتاي سترمایه ،جریتانهتاي اطالعتات،

شود توانایي نوآوري دارد .شبكهها ابزار مناسبي بتراي

جریانهتاي تكنولتوژي ،جریتانهتاي ارتبتام متقابتل

فعاليتهاي مختلف هستند .براي اقتصاد سترمایهداري

ستتازماني ،جریتتانهتتاي تصتتاویر ،صتتداها و نمادهتتا.

مبتني بر نوآوري ،جهاني شتدن و تتراکم ليرمتمرکتز؛

(کاستلز .)155 :2996 ،مسأله مهم این است که نقتش

براي کار ،کارگران و شرکتهتاي متكتي بتر انعطتاف

رسانهها و شبكه هاي اجتمتاعي در تحتوالت سياستي

پذیري؛ براي فرهنگ متكي بر ساخت شتكني؛ و نيتز

کنوني جهان عرب تا چته ميتزان تعيتين کننتده بتوده

براي سازماني اجتماعي که در پي الغاي مكان و زمتان

است .این پژوهش به دنبال تبيين این نكته استت کته

است .ریختشناسي شبكه ،منبتع ستازماندهي مجتدد

چگونه رسانه هاي جدید در جهتان عترب ،خصوصتا
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بنيتتتتادین روابتتتتط قتتتتدرت نيتتتتز هستتتتت .در

خدمت افراد ،برابر بوده است.

حقيقت کليدهایي کته ایتن شتبكه هتا را بته یكتدیگر

 .1موضوع نقد و مباحثه ،حوزه هایي است کته تتا

متصل ميكنند ،ابزار ممتاز قدرت هستتند (ختانيهتا و

آن زمان ،مورد بحث و فهم قترار نگرفتته بتود ،چتون

همكاران .)901 :2936 ،یتورگن هابرمتاس در کتتاب

حوزه امور همگاني ،قبالً به طور انحصاري در کنتترل

دگرگوني ساختاري حوزه عمومي بته تبيتين پيتدایش

کليسا و دولت بود.

تاریخي اجتماعي افكار عمومي طبقة متوسط و بورژوا

 .9بتته جهتتت حرکتتت در رونتتدي کتته طتتي آن،

و استقالل نسبي آن از سلطنت مطلقه در اروپاي قرون

محصوالت فرهنگي به کاال تبدیل شدند ،فرهنتگ نيتز

هجدهم و نوزدهم ميپردازد .وي حوزة عمومي یا بته

به موضوع بحث عمومي تبتدیل شتده و بته صتورت

بيان صحياتر ،آن چته «حتوزة عمتومي بتورژوایي در

طبيعتتي ،رشتتد و گستتترش عمتتوم را در پتتي دارد

وهلة اول قلمرویتي بتود کته در آن افتراد خصوصتي

(نصيري.)29 :2993 ،

گردهم مي آمدند و «عموم» را شكل ميدادند .آنها بته

نانسي فریزر ،2مفهوم حوزه عمتومي هابرمتاس را

تدریج توانستند حوزه عمومي تحت کنتترل دولتت را

به اختصتار ،ایتن گونته تعریتف کترده استت " :ایتن

زیر سيطرة خود در آورنتد و اقتتدار آن را بته چتالش

مفهوم ،تئاتري را در جوامع مدرن مشخص ميکند که

بكشتتند (هابرمتتاس .)79 :2991 ،بتته عبتتارت دیگتتر،

در آن مشارکت سياسي از طریق گفتگو اجرا ميشود.

رسالت رسانه وهنيت سازي ،انگاره پتردازي ،گفتمتان

حوزه عمومي ،فضایي است که در آن ،شتهروندان در

سازي و توليد قدرت است .در جهتاني کته بته طتور

خصوص امور مشتر

خود گفتگو ميکننتد و از ایتن

فزاینده پيچيده ترميشود و در جتایي کته پيشتامدها و

رو ،عرصتته نهادینتته کتتنش متقابتتل گفتگتتویي استتت

رخدادهاي دوردستت پرتر اهميتت متي شتوند انستان

(کيویتسو.)226-222 :2996 ،

سياسي براي معنا کردن جهتان بته رستانه هتا وابستته

از نظر تتاریخي ،نظریته دموکراستي گفتگتویي در

ميشود .بر این پایته ،رستانههتا بته عنتوان بخشتي از

حال حاضر به ایستگاه نسل سوم خود رستيده استت.

ارتباطات جدید اجتماعات ،هویتت جوامتع را شتكل

نسل اول ،شامل نظریات هنجاري یورگن هابرمتاس و

مي دهند (محسنيان راد .)29 :2991 ،همچنين رسانه ها

جان راولز 1درباره مشروعيت دموکراتيتك استت ،امتا

از رهگتتذر انتقتتال ارزشتتها و بتته چتتالش کشتتاندن

نسل دوم تالش مي کند تا نظریات هنجاري هابرمتاس

ایدئولوژي حاکم (الل .)13 :1666 ،گسترش و انتقتال

و راولز را با هم ترکيب کند و آن را با دشتواري هتاي

اخبار و اطالعتات در جامعته و ارائته واقعيتتهتا بته

اجتماعي جوامع ليبرال آشتي دهتد .در مجمتوع نستل

اشكال خاص در شكلدهي به آگتاهي عمتومي نقتش

دوم در صدد است تا نظریه دموکراستي گفتگتویي را

ميآفرینند (.(Gurevitch et al, 1995: 78

با پيشنهاد یك سلستله روش هتا و ستاختارهاي قابتل

هابرماس براي عرصه عمومي ،چند ویژگتي قائتل
است:

ملموس بته شتكل عملتي در جوامتع معاصتر ليبترال
منطبق کند.(Elstub, 2010: 291-307) .

 .2حمایت از روابط اجتماعي خاصي کته در آنهتا
منزلت افراد ،فاقد اهميت بوده و فضاي ایجاد شده در

1 Nancy Fraser
2 John Rawls
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در دیدگاه هابرماس ،دموکراسي رایزنانه ،بر اساس

انسان هاست که رفتار فردي و جمعتي آنهتا را شتكل

عقالنيت ارتباطي بنا ميشود و این عقالنيت جایگزین

داده و به آن سمت وسو ميدهد .از طرفي بتراي در

عقالنيت ابزاري ميشود .به اعتقاد هابرماس ،مدل

یك تقابل یا رقابت ژئوپليتيكي کافي نيست کته فقتط

عقالنيت ارتباطي ،حاکي از بينش و گستره وسيعي از

به ترسيم منافع و ادعاها بپردازیم ،بلكه بته خصتوص

مفهوم عقالنيت است که معطوف به گفتار استداللي

بایتتد تتتالش کنتتيم تتتا ریشتتههتتاي پيچيتتده ،علتهتتا و

است( .اوث وایت .)261 :2990 ،هابرماس ،به طور

اندیشههتاي نقتش افرینتان اصتلي (ستران حكومتت،

کلي سه نوع عالقه را مطرح ميکند:

رهبران جنبشهاي منطقه گترا ،خودمختتاري طلتب و

 -2عالقه فني ،که بوسيله آن ،انسان بتر نيروهتاي
طبيعي تسلط ميیابد و از آنها ،بهره برداري ميکند.

استتتقالل طلتتب) را در کنتتيم .نقتتش اندیشتتههتتا در
ژئوپليتيك کليدي است زیرا همين اندیشه هتا هستتند

 -1عالقه علمي ،که از طریق آن ،انسان توان تغيير

که اهداف را توضيا ميدهند همتانطور کته دادههتاي

محيط خود را به دست مي آورد .به عالوه ،این عالقته

مادي ،انتختاب راهبترد مناستب را تعيتين متينماینتد

باعث پيدایش علم هرمنوتيك ميشود.

(الکوستتتتتتتتت و ژیتتتتتتتتبلن.)217-223 :2959 ،

 -9عالقه رهایي بخش ،که پيوندي ناگسستتني بتا

هابرماس2معتقد استت کته بتراي رهتایي از وضتعيت

زبان دارد و کنش متقابل افتراد و ارتباطتاتي کته ميتان

سلطه و فضاي اقتدار ،نخستت ،بایتد حتوزه عمتومي

آنهتتا شتتكل متتيگيتترد را از انحتتراف دور متتيکنتتد.

دوبتتاره بازستتازي شتتود و ایتتن امتتر مستتتلزم تفكيتتك

).(Habermas, 1972: 46

نقشهاي دولت و بخشهاي خصوصي استت کته در

ایوالکست ،ژئوپليتيسين معروف فرانستوي معتقتد

حال حاضر به نحو پيچيده اي در هم گره خورده انتد.

است که بتراي تحليتل عميتق ژئتوپليتيكي ،شتناخت

وي ،سپس توصيه ميکند که روابط قدرت ،از فضتاي

اندیشه هاي نقش آفرینان اصلي بسيار مهم است .زیترا

حوزه عمومي که ميبایست فضاي رقابت آزاد و ليتر

هر یك از از این عوامل ،ترجمان روحيه و تاثير گتذار

جبري انسان ها باشد ،کتامالً برچيتده شتود ،چترا کته

بر آن بخش از افكتار عمتومي استت کته ایتن افتراد

شرم مقدور شدن گفتگوي آزادانه ،که محر

رسيدن

نماینده آن هستند .وي معتقد است تنها به ان دستته از

انسان به آزادي است ،حذف عناصر اقتدار و اجبتار از

تنش و درگيري بين قدرتها واژه ژئوپليتيتك اطتال

عرصه گفتگو مي باشد .با شكل گيري چنين محيطتي،

ميشود که تحت تتاثير افكتار عمتومي و رستانههتاي

عقالنيتت ارتبتتاطي بتتا کنتتار زدن عقالنيتتت ابتتزاري و

گروهي صتورت گرفتته باشتد .مهتم تترین عامتل در

راندن آن به حاشيه ،فرصت گستترانيدن خصوصتيات

ژئوپليتيك ،انستان و فعاليتتهتاي انستاني استت بته

خود را در سطا جامعه پيدا ميکند و گروهها و افتراد

طوري که ترجيحات و تفكرات انسانها ميتواند چنان

را در موقعيت ترویج ایدهها و نظریات خودشان قترار

قدرتي توليد کند که قادر به انجام هرکاري باشد .ایتن

ميدهد .این همان چيزي است که هابرماس از آن ،بته

همان نقطته وصتل و نستبتي استت کته ميتان افكتار

عنتتتوان دموکراستتتي رایزنانتتته یتتتا گفتگتتتویي یتتتاد

عمومي و ژئوپليتيك برقترار متيشتود .زیترا از منظتر
بررستتي قتتدرت آفرینتتي در عصتتر متتا ایتتن نگتترش

1 -Habermas
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ميکند(ریتزر.)213 ،1331 ،

بهره ميبرند .در حقيقت بهره بترداري از برنامتههتاي

دموکراسي رایزنانه هابرماس ،بر استاس عقالنيتت

تبليغاتي و تجاري جانشين ابزار تهدید و اجبتار شتده

ارتباطي بنا شده استت .بته اعتقتاد او ،مباحثته آزاد در

است .از انظر آنهتا یكتي از کارکردهتاي رستانههتاي

حوزه عمومي ،از انحرافات عقالنيت ابزاري ،باززدایي

همگاني ،قالب گيري کردن افكار عمتومي و ستازگار

شده و شناخت آن ،بتر عالیتق فنتي قترار داده شتده

کردن ان با شرایط اقتصادي و اجتماعي موجود است.

استتت .بالنتتدگي ،تعتتامالت و کتتنشهتتاي بتتازیگران

براي روشن شدن قدرت تتاثير گتذاري رستانههتا بتر

اجتماعي در وضعيت آرماني گفتار ،راه نجاتي را براي

افكار عمومي جا دارد به نظریه مارپيچ سكوت شتكل

انسان فراهم متيستازد .در واقتع ،ستالمت و صتحت

گيري افكار اليزابت نوئل-نيومن اشتاره شتود .نظریته

جامعه ،در گرو گسترش و ارتقاي توانایي ارتباطي بتر

حرکت مارپيچ سكوت براي رستانههتاي همگتاني در

پایه عقالنيت ارتبتاطي استت .ایتن مستأله ،راه بترون

تاثيرگذاري بيش از سایر نظریهها قدرت قائتل استت.

رفت انستان از جامعته ناستالم ،و دگردیستي روابتط

اليزابت نيوئتل و نيتومن اعتقتاد دارد کته رستانههتاي

انساني ،به قصد رهایي است( .هرسيج و حتاجي زاده،

همگاني تاثير فو العادهاي روي افكار عمومي دارنتد

 .)92 :2993رستتانه و امكانتتات ارتبتتاطي ،کتته چنتتين

اليزابت نوئل-نيومن معتقد است چنانچه سته ویژگتي

بستري را براي ایتن نيروهتا شتكل دادهانتد ،ختود از

بارز ارتبام توده یعني انباشت ،حضور همته جانبته و

وجوه عقالنيت ارتباطي محسوب ميشوند ،چرا که بر

هماهنگي با یكتدیگر ترکيتب شتوند ،قتدرت زیتادي

پایه گفتگو و تعامل مسالمت آميز قرار دارند .بته ایتن

توليد مي شود که قتادر استت بتر افكتار عمتومي اثتر

ترتيب ،نيروهتاي مختالف دولتت در حتوزه عمتومي

بگذارد .منظور از هماهنگي ارائه یك تصویر منستجم

مجازي سازمان مي یابند و مبارزات خود عليه اقتدار و

از یك واقعيت یا موضوعي است که دربتاره جزئيتات

سلطه را در فضاي مجازي دنبال متيکننتد .هابرمتاس

و جنبه هاي مختلتف ان بتين روزنامتههتاي مختلتف،

گفتاري را مطلوب ميداند که ضتمن مفهتوم بتودن و

مجالت ،شبكههاي تلویزیون و سایر رستانههتا اتفتا

داشتن قضایاي منطقي ،مبتنتي بتر صتداقت باشتد .در

نظر وجود داشته باشد .زماني که همگان دربتاره یتك

مقالهاي دو تن ازمحققان جامعه شناسي ارتباطتات بته

واقعه نظر مشابه دارند انتخاب دیگري وجود نخواهتد

نامهاي پلالزارسفلد و رابرت مرتتون در ستال ،2306

داشت در نتيجه این تصویر بدست متيایتد کته اکثتر

تحت عنوان رسانههاي همگاني ،سليقه عموم و اقتدام

مردم درباره واقعه یا موضوع مورد نظر مياندیشند که

اجتماعي سازمان یافته انتشار دادند در مورد چگونگي

رسانه ها مطرح ستاخته انتد .حاصتل دیگتري کته در

بهره گيري از رسانهها در جامعه چنتد ستوال اساستي

صحنه وارد مي شود حرکت مارپيچي ستكوت استت.

مطرح کردند .آنها در مقاله خود به این موضوع اشتاره

معموال مردم درباره یك موضتوع دا و متورد بحتث

کرده اند که گروههاي سازمان یافته و با نفوو اقتصادي

همگان عالقمندند بدانند که نظتر آنهتا جتزک اکثریتت

برخالف گذشته مستقيما از ابزار کنترل افكار عمتومي

مردم است یا نه ،پس تالش دارند تا دریابنتد تتا چته

استفاده نمي کنند و به جاي ان از مكانيسم پروپاگانتدا

انتتدازه افكتتار عمتتومي در مستتير نظتتر آنهتتا در حتتال
دگرگوني و تغيير است رسانههتا از نظتر نوئتل نقتش
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مهمي در این زمينه دارند زیرا منبعي به شمار ميروند

ارتباطات سياسي ،ميان نظام هاي اجتمتاعي و سياستي

که مردم براي اگاهي از کيفيت توزیتع افكتار عمتومي

شكل ميگيرند ،اما از طر مختلفتي ،باعتث منستجم

به آنها مراجعه ميکنند رسانه از نظر نوئل بتر حرکتت

شدن عملكرد آنها ميشوند (راش.)252 ،2999 ،

مارپيچي سكوت بته طتر مختلتف اثتر متيگذارنتد
رسانه ها بتا اعتالم ایتن موضتوع کته چته قستمتي از

 -الگوی مصرف رسانه ای و شکک ییکری حکوزه

نظریات افكار عمومي لالب است حدستيات متردم را

عمومی مجازی

شكل ميدهند و نيتز رستانههتا ایتن گمتان را شتكل

در دسته بندي شبكهها ميتوان از دو منظر ماهوي

ميدهند که شخص ميتواند نظر کدام بخش از افكتار

و سازهاي به آنها نگریست .در تقسيم بندي ماهوي آن

عمومي را منتشتر کنتد بتدون اینكته منتزوي گتردد (

چه مهم است ،اساس ارتبام بوده که خود بر دو نتوع

مينایي.)72-15 :2932 ،

شبكههاي رابطهاي و خویشاوندي است .در شبكههاي

هابرماس مدعي استت کته تصتميمات رستمي و

رابطهاي به این موضوع پرداخته ميشتود کته چگونته

هنجارهاي قانوني در صورتي مشروع تلقي ميشتوند،

بازیگران در قالب روابط و پيونتدهاي ختاص ستامان

که تأثير منطقتي کليته شتهروندان کشتور را در ختود

یافته اند اما در شبكههاي خویشاوندي بتر شتباهتها و

داشته باشند .به همين اعتبار ،این حقو بشر است که

نسبتهاي نزدیكي مانند شباهتهاي قومي ،جغرافيتایي و

باید سياست مشورتي را در پيش فرض هتاي ارتبتاطي

مذهبي تاکيد ميشود .اما از منظر سازه اي ،در یك سو

و اجتماعي ،نهادینه کند .به اعتقاد هابرماس ،ایتن امتر

شبكههاي سامان یافته و منظم قرار دارند که گرههتا و

یك واقعيتت استت کته بشتر همتواره ختودش را در

نقاطشان بته گونته اي یكستان بتا شتمار یكستاني از

چارچوب شرایط فرهنگي بازتوليد متي کنتد ،یعنتي از

همسایگان ارتبام دارند .در سوي دیگتر ،شتبكههتاي

طریتق نتتوعي فرآینتتد خودستتازي ،ختتودش را شتتكل

تصادفي جاي ميگيرند که در آنها نقام ،ارتبام کتامال

مي دهتد .در حقيقتت ،فرآینتدهاي کنتدوکاو و ليتره،

تصادفي با یكدیگر داشته و برخي از آنها در همسایگي

بخشي از فرآیند جامع تر خود ستازي هستتند (هتاو،

یكدیگر قرار گرفته اند .در جهان واقعيت شتبكههتاي

 .)27 :2995پس ،انسان صرفاً موجودي منفعل نيستت

کامال سامان یافته و یا کامال تصتادفي وجتود نتدارد و

که براي او برنامههاي از پيش آماده شدهاي مهيا شتود.

بيشتر شبكهها حالتي بينابيني دارنتد ( قاستمي:2936 ،

نه تنها قادر است بر خود اثر بگتذارد ،بلكته از طریتق

.(219 -210

ارتباطي که با دیگران برقرار مي کند ،شرایط اجتمتاعي

پيشرفت رسانه ها و گسترش امكانات ارتبتاطي در

را نيز مي تواند تغيير دهد .در نظام دموکراسي و بتویژه

کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفریقتا ،بتا تغييتر

دموکراسي گفتگتویي هابرمتاس ،ارتباطتات سياستي،

شدید الگوهتاي مصترف در ميتان متردم ایتن منتاطق

اهميت تعيين کننده اي در عملكرد آن دارند .چترا کته

همراه بود و به سمت مصرف کاالهاي لربي گترایش

مكتتانيزم ارتباطتتات ،اطالعتتات مناستتب را بتته لحتتا

یافتند .ميتوان گفت؛ نفوو رسانهها منجر بته افتزایش

سياسي ،از یك بخش نظتام سياستي ،بته بختش هتا و

مصرف کاالهاي جدید خارجي و سبب افزایش تقاضا

قسمت هاي دیگر ،انتقتال متيدهتد و اگتر چته ختود
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براي کاالهتایي شتده بتود ،کته قبتل از آن ،کاالهتاي

ولي هم اکنون تحت حمایت سعودي هاست .روزنامته

لوکس در نظر گرفته ميشدند .برخي از این کاالهتا را

مستقل دیگر ،روزنامه طرفدار فلسطين یعنتي القتدس

وسایل برقي ،لوازم زیبایي و بهداشتي و لذاهاي بسته

العربي بود .این روزنامه ها اخباري را منتشر ميکردنتد

بندي شده تشكيل مي دادند .بسياري از مردم در جهان

که به طور عمومي صحيا بود و نوعي انتقاد گزینشي

عرب ،معتقد بودند کته ستبك و شتيوه زنتدگي آنهتا،

را از دولت ها و چهتره هتاي منطقته ارایته متيدادنتد.

اخال و ارزشهاي آنها ،در معترض هجتوم فرهنتگ

الشر األوسط ،به عنوان یك روزنامه ستعودي بتاقي

لرب قرار گرفته بود .از نظر آنها ،رسانهها ،زمينه ایتن

ماند .ميزان تيراژ انتشار روزانته آن ،حتدود 176هتزار

هجوم را فراهم کرده بودند .ممكن است آنها نيتز ،در

بود و هتم اکنتون نيتز در عربستتان ستعودي انتشتار

برابر تهاجم فرهنگ لربي ،از همان ابزار جهتت بيتان

ميیابد .سترمقاله آن ،گرچته بازتتاب دهنتده اندیشته

آرا و عقاید خود ،و آنچه کته آنهتا ارزشهتاي ستنتي

رسمي سعودي ها بود ،اما اللب محتتواي آن ،مفتاهيم

مينامند ،استفاده کنند ).(Alterman, 2004: 1-2

ليبرال بود .الشر األوسط پول ستاز استت و ایتن تتا

بزرگترین نقش یا سهم فناوريهتاي اطالعتاتي و

حدودي به علت تشویق و تبليغ رسمي از آل سعود و

ارتباطي این است که آنها بته ایجتاد یتك روایتت یتا

تشویق هایي است که از آنها دریافت ميکند .شتاهزاده

دیدگاه از پایين به باال در برابتر رژیتم هتاي خودکامته

احمد بن سلمان ،فرزند فرماندار ریاض ،مالك اصتلي

کمتك متتيکننتد و همچنتتين کنتترل روایتتت سياستتي

این روزنامه تا سال  1661بودAlterman, 2004: 3-( .

رژیم هاي منطقه یا روایت سياسي رستمي رژیتمهتاي

 .)5عالوه بر این در درون منطقه نيز رقابتهتاي پيتدا و

منطقه را تضعيف مي کنند .این به مردم عرب یا تابعان

پنهان قلمروخواهانهاي ميان برخي از کشورهاي منطقه

رژیم هاي خودکامه عربتي ایتن فرصتت را داد تتا بته

نظير ،ترکيه ،عربستان سعودي ،مصر و رژیم اشتغالگر

رویارویي با فرهنگ ترس بپردازند که یك عامل مهتم

استرائيل ،وجتود داشتته استت .همچنتين طيفتي از

بي اعتمادي ميتان شتهروندان عترب و اتميتزه کتردن

جریانات فكتري نظيتر اختوان المستلمين ،ستلفيها و

جامعه بوده است .به عبارت دیگر ،اینترنت بته ایجتاد

وهابيون ،النهضه و سازمانها و گروههتاي تروریستتي

یك فضاي عمومي کمك کرد جتایي کته موضتوعات

نظير القاعده ،گروههاي نظامي همچون ارتشهاي ملي و

ستيزه جویانه مي توانند بتدون واکتنش هتا یتا عكتس

شتبه نظاميتان و جنتگ ستاالران حرفتهاي بته دنبتال

العمل هاي فتوري متورد متذاکره و تبتادل نظتر قترار

قلمروختواهي در منطقتهانتد (ميترزاده.)919 :2936 ،

گيرند .این فضتاي عمتومي فضتایي را بتراي فعاليتت

کنش ارتباطي ،نظریهاي زبان شناختي درباره نظام هاي

مدني در جوامعي فراهم کرد کته مخالفتت جمعتي و

اجتماعي است ،که در سطوح مختلف خترد و کتالن،

عمومي به ندرت تحمتل متيشتود (Manrique and

ابعاد گوناگون یك رابطه اجتماعي مطلوب را توضتيا

).Mikail, 2011,1-7

ميدهد .این نظریه ،که در ویتل یكتي از حتوزه هتاي

از آن به بعد ،روزنامه هاي بتين المللتي عربتي در

مختلف زبان شناختي قرار متيگيترد ،زبتان را نته بته

لندن ظهور یافتند که در ميان آنهتا ،روزنامته الحيتات

عنوان سيستم معنایي یا نحوي ،بلكه در حالت کاربرد

بسيار مهم بود .این روزنامته در لبنتان شتكل گرفتت،

در نظر ميگيرد .در این معنا ،کنش ارتباطي ،نظریتهاي
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خاص در علم بيان شمرده ميشتود .ایتن علتم ماننتد

الگوهاي مصرف ،محتواهایي که مصرف متيشتوند و

دانش فلسفه ،فراتر از زبان یك ملتت ختاص کتاربرد

زمان هاي مصرف و درجه اقناع و اتكا به رسانه ،همته

دارد( .اشرف .)2-0 :2973 ،روي هم رفته ،در مقایسه

منبتتع اطالعتتات و معيتتار مهتتم ستتنجش هویتتتهتتاي

با دموکراسي نمایندگي یا دموکراسي اکثریتتي ،کته در

مصرف کننتدگان یتا مخاطتبهتاي رستانهاي استت.

آن شهروندان تنها با مدّ نظر قرار دادن عالیق و منتافع

تحوالت فناوري و رسانه به عنوان یتك نهتاد مستلط

خویش رأي ميدهند ،دموکراسي گفتگویي بر اولویت

اجتماعي ،همه نفوو عوامل و نهادهاي اجتماعي سنتي

بحث و گفتگو در سپهر عمومي تأکيد ميکنتد ،کته از

نظير ختانواده و دیگتر عوامتل جدیتد نظيتر احتزاب

طریتتق آن ،شتتهروندان ،نخستتت ،در متتورد اهميتتت و

سياسي را کاهش داده است.)Jamal,2009: 32-40( .

نحوه نگرش به این عالیق و منافع و همينطور دربتاره
مشروعيت آنها با یكدیگر به بحث ميپردازند و سپس
تصميم ميگيرند که در مورد آن ،چگونته رأي بدهنتد
).(Owen, 2001: 117-124

محیط رسانهای ،یفتگو و آیاهی سیاسی
به باور استاد کاستلز اسپانيایي ،جامعته شتبكه اي،
محصول همگرایي سه فرآیند تاریخي مستتقل استت.

نظریه پردازان که تحت تأثير و نفتوو نظریتههتاي

این سه فرایند عبارتند از؛ انقالب اطالعاتي که ظهتور

ساختارگرایانه در شكل گيري هویت بودند ،دریافتنتد

جامعه شبكه اي را امكان پذیر ساخت ،تجدید ساختار

که رسانه ،نقش محتوري را در ستاخت هویتتهتاي

سرمایه داري و اقتصاد متكي به برنامه ریتزي متمرکتز

اجتماعي و سياسي و همچنتين ،تغذیته برخوردهتاي

از دهه  2396ميالدي( .کاستلز .)27 :2996 ،گستترش

اجتماعي بر عهده دارد .با در این نكته ،که رسانههتا

زیرساختهتاي ارتبتاطي و افتزایش ميتزان دسترستي

و امكانتات ارتبتتاطي ،محتتواي اطالعتتاتي مختلفتتي را

اعضاي یك جامعه به رسانه هتاو فضتاي مجتازي ،بتر

براي مصرف کنندگان(مخاطبان) خود فراهم متيکنتد،

نيازها ،مشارکت سياسي ،و تعامل شهروندان با فضاي

مي توان حالتي را در نظر گرفت ،کته در آن ،بتا لنتي

سياسي محلي ،ملي و بين المللتي تتاثير گتذار استت.

شدن و افزایش حجم محتتواي سياستي رستانهاي در

امروزه شهروندان کشورهاي مختلف بوسيله امكانتات

خاورميانه ،توزیع اطالعات سياسي ،به صورت فراگير

و زیرساختهاي فن -آوري ارتباطات بر ميزان آگتاهي

و ستتریع در ميتتان شتتهروندان صتتورت گيتترد .چنتتين

خود ميافزایند و به نشر و پيگيري اخبار و اطالعتات

حالتي ،مصرف کنندگان را با هتویتي مشتابه در دایتره

در فضاي مجازي و رسانه هتاي ارتبتاطي متيپردازنتد

انتقال اطالعات قرار ميدهد و بستتر گفتگتوي آزاد را

(احمدي پور ورشيدي.)29 :2936 ،

شكل متي دهتد .بتا جمتع شتدن افتراد و گتروههتاي

فناوريهاي نوین در عرصه رسانههاي اطالعاتي و

رستتانهاي مختلتتف ،تحتتت یتتك محتتتواي سياستتي

ارتباطي موجب شتاب و دگرگوني در ماهيت تعامل و

مشخص ،حتوزه عمتومي مجتازي بته شتكلي عملتي

ارتباطات جامعه بشري و همچنتين ارتبتام انستان بتا

برقرار ميشود .ميتوان گفتت کته الگوهتاي مصترف

محتيط پيرامتون و شتتاب تغييترات نهتادي در ابعتاد

رسانه بتا جهتان بينتي گروهتي و فتردي ،مالحظتات

اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي واجتمتاعي شتده انتد .در

فرهنگي و منافع سياسي ،پيوستتگي و ارتبتام دارنتد.
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نتيجه چنين تحولي ،صالحيت و شایستگي شهروندان

رسانان را امكان پذیر ميکنند( .بورن.)156 :2953 ،

و ميزان و ظرفيت تعامل آنها افزایش یافته و در مقابتل،

به طور کلي ،آنچه که باعتث ایتن افتزایش ستریع

اقتدار دولتها را به چالش کشتانده استت .بترخالف

آگاهي سياسي و اجتمتاعي متي شتود را متيتتوان در

رسانههاي سنتي که حكومتها تا حدي توانایي کنترل

برخي مزیتهاي فضتاي مجتازي جستتجو کترد ،کته

آنها را داشته اند ،رسانههاي مجازي چون تویتر ،فيس

عبارتند از:

بو و . . .خارج از اراده کنترلي حاکميتها هستند و

التتف) بهتتره گيتتري مخاطتتبهتتا از اطالعتتات بتته

موجب تغييرات عميقي در محتتوي ،بستتر و سلستله

صورت نوشتاري ،تصویري و صوتي ،که امكتان در

مراتب موضوعات شتده انتد (مشتيرزاده و ابراهيمتي،

سریع و عميق آنها را از مستائل متورد بحتث ،بستيار

 .)165-211 :2993در جنتبشهتاي نتوین اجتمتاعي

افزایش ميدهد.

جستجوي جمعي براي هویت جنبه اساستي در شتكل

ب) دسترسي سریع و آسان شهروندان بته فضتاي

گيري جنبش دارد .در بستيج نيروهتا بتر موضتوعات

مجازي از طریق اینترنت ،تلفن همراه ،ماهواره و سایر

فرهنگي و نمادین تاکيتد ميشتود موضتوعاتي کته بتا

امكانات ارتباطي ،سبب مي شود تا آنها بي درنگ وارد

احساس تعلق به گتروه اجتمتاعي متمتایز از گروهتي

حوزه عمومي مجازي شتوند و از آخترین حتوادث و

دیگر یا نطام فكري حاکم برجستته شتده استت و بته

مسائل مورد بحث باخبر شوند.

عامل بسيج کننده تبتدیل متيشتود و نظتام فكتري و

پ) امكان تبادل نظر و گفتگوي مستقيم و متقابتل

فرهنگي حاکم را بته چتالش متيکشتاند( ,1989,156

شهروندان در محيط رسانه اي ،باعث ميشود کته نته

.) Melucci

تنها عالیق و اهتداف مشتتر آنهتا بته ختوبي بتراي

هسته قلمرو رسانه بر بنياد کارکرد تصتویرپردازي

یكدیگر تبيين شود ،بلكه ،جمع شدن و هماهنگي آنها

قرار دارد ،کته متتأثر از آن ،بته بتاور پتذیري ،مفهتوم

در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي نيتز ،بتا سترعت و

سازي و تبيين الگوهاي فكري و انستجام بخشتي بته

سهولت بيشتري انجام ميگيرد .بحرانهاي اجتماعي که

نظام معنا ،به منظتور ارتقتاي ستطا معرفتت عمتومي

تتوام بتا خشتونت در یتك نظتام سياستي باشتند

مبادرت مي ورزد( .گيبينتز .)291 :2992 ،امتروزه ایتن

دگرگونيهاي عظيمي را در کل ساختار جامعه به وجود

فضتاي مجتتازي و متتاهوارههتتا هستتتند کتته حاکميتتت

ميآورد(  .)Robertson ,1985زمانيكه در بين اعضتاک

کشورها را درنوردیده و بدون توجه به حق حاکميتت

جامعه نارضایتي شدید حتاکم گتردد ،بحتران عنتوان

سرزميني ،بته بدنته جوامتع شتان رستو کترده انتد(

تغييري محسوب ميشود کته مستتلزم نتوعي نوستازي

برازجانی .)99 :2936 ،رستانههتا ابتزاري بتراي ایتده

حكومتي و نهادسازي است(ستيف زاده.)172 :1373 ،

پردازي و فرآیندي براي تفسير ایتدههتا ،اندیشتههتا و

به طور کلي اشكال مختلف انتقال قدرت از نظمتي بته

باورها هستند ،که تبادل نظر ميتان پيتام گيتران و پيتام

نظتم دیگتر در متدل شتماره  1آورده شتده استت.
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مدل  -1پیامدهای اشکال مختلف انتقال قدرت
()tilly,1978,198

یكي بارزترین مصدا هتاي ژئوپليتيتك رستانه در

کشاندن مردم به خيابان هاي کشتورهاي عربتي نقتش

اورپاي خاوري در قالب جنبش هایي اجتماعي موسوم

مهمي داشتند .اگر چته تلویزیتون ملتي تحتت کنتترل

به انقالب رنگي ر داد .انقتالب رنگتي یتا مخملتي

دیكتاتورهاي عربي بود و از دستترس متردم معتترض

نوعي دگرگوني بدون خونریزي و براندازي بته روش

خارج بود اما وبها و شبكههاي اجتماعي این امكتان

ليتتر خشتتنونت آميتتز بتتود کتته بختتش عمتتده فرآینتتد

را براي مردم فراهم ساخت تتا خيلتي ستریع بتا هتم

ستترنگون کتتردن حاکميتتت و جابجتتایي قتتدرت در

ارتبام برقرار کنند و مقادیر زیادي از اطالعتات را بته

کشورهاي یاد شده به وسيله تحرکات سياستي رستانه

یكتتدیگر منتقتتل نماینتتد .امتتوزش وبتتالگ نویستتان و

اي انجام شد .همه انقالبهاي رنگين طي راهپيمتایي

معترضان ستایبري نته تنهتا شتامل ارتقتاي مهتارت و

خياباني و با نقش محوري رسانههاي مختالف دولتت

تسلط بر ابزارهایي چون اینترنت در توزیع اطالعتات

مستقر و رسانههاي خارجي به پيتروزي رستيدند(دال،

ميشد ،بلكه مهارت در کستب یتك حالتت روانتي و

.)05 :2953

محاسبه اهداف اصلي جنبشهاي اعتراضتي را نيتز در
برمي گرفت .واکنش اوليه اللتب دولتتهتاي مستتبد

حوزه عمومی مجازی و عملیاتی سازی مخالفتها

عربي اعم از بن علي تا مبار

و ال خليفه این بود که

ابزارهتتاي ستتنتي و جدیتتد ارتباطتتات منجملتته

اسالم گرایان را متهم به بته ایجتاد اختتالل ونتاآرامي

اینترنتتت ،شتتبكههتتاي اجتمتتاعي ،موبایتتل و تلفتتن در

کردند .در حالي کته بته طتور همزمتان دسترستي بته
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اینترنت را براي شهروندان خود قطع کردند .در مصتر

تحوالت جنبش هاي اعتراضي در خيابانها را به طتور

این عمل دولت نتيجه معكوس گرفت .وبالگ نویسان

زنده گتزارش داد از جملته بته پختش توضتيحات و

با کمك گوگل توانستند تالشهاي دولت براي ستاکت

نظرات شتاهدان عينتي و ستخنان متردم معتترض در

کردن آنها را خنثي نمایند شرکت چند مليتتي بریتانيتا

خيابانها و سرکوب آنها توستط پلتيس متيپرداختت

از طرف دیگر در ابتدا از معترضتين حمتایتي نكترد و

( .(RAMADAN ،1621 , 13-17بخش عمتده اي از

مرتبا به متردم پيتام متي داد کته بته خانتههتاي ختود

سازماندهي رخدادهاي مربوم به جنبش هاي استالمي

برگردند .تتاثير اینترنتت بتر بستيج تتودههتا مستتلزم

در فضاي مجازي و شتبكه هتاي اجتمتاعي بته شتكل

ارزیابي دقيق است .صدها و هزاران نفر از این طریتق

اعالميه ،فراخوان ،اخبار ،اطالعات جنتبش ،چگتونگي

به پوشش رویدادها پرداختند .در نهایت اگرچه متردم

وضتتعيت نيروهتتاي انقالبتتي و نيروهتتاي دولتتتي،

معترض دولت هاي عربي با زور واکنش ندادند آنها از

موقعيت هاي جغرافيایي ˚ ارتباطي و پيتام هتا صتورت

رسانه هاي سنتي و جدید استفاده کردند و این رستانها

گرفت .براي نمونه ،در یكتي از شتبكه هتاي مجتازي،

احساسات عمومي آنها را تشدید کرد .اعتداد گویتاي

صفحه اي با عنوان "پروژه آماده سازي هواپيمتا بتراي

این مسأله است :تنها چهاردرصد ليبيهتا بته اینترنتت

هر رئيس جمهور" برپتا شتده بتود ،کته طعنته اي بته

دسترستتي داشتتتند و در مقابتتل تونستتيهتتا حتتدود

رهبران دیكتاتور کشورهاي عرب بته شتمار متيآمتد.

90درصد به اینترنت دسترسي داشتتند .طبقته امتوزش

ابزارهاي رسانه اي توسط انقالبيون مورد استفاده قترار

دیده مصري (96درصد)از وبسایتها استتفاده کردنتد و

گرفت .انقالبيون با بهره گيري از رسانه هاي مختلتف،

نيتتز از شتتبكههتتاي اجتمتتاعي استتتفاده نمودنتتد و

توانستند اهداف خود را به خوبي شناستایي کننتد .در

فيليپهاوارد 2در مطالعته ختود دربتاره فنتاوريهتاي

مصر ،جواني به نام خالتد ستعيد ،اقتدام بته حادثتهاي

اطالعات دیجيتالي ،دیكتاتوري هتا و استالم سياستي،

مشابه خودسوزي محمد بتوعزیزي در تتونس کترد و

نشان مي دهد کته کانتالهتاي تلویزیتوني خبتري کته

زمينه شكل گيري اعتراض هاي مردمي را فراهم کترد.

بيستتت و چهارستتاعته بتته پختتش برنامتتههتتاي ختتود

خالد سعيد یك تاجر جوان در اسكندریه بتود کته 26

مي پرداختند از جمله الجزیره(پخش اخبار به عربتي و

ژوئن  1626بته علتت نپترداختن پتول بته دو متأمور

انگليسي) نقش حياتي در بسيج تودههتا داشتتند .ایتن

مصري ،در یك کافي نت متورد ضترب و شتتم قترار

شبكه تلویزیوني بيش از 16ميليون مخاطتب و بيننتده

گرفت و بر اثر جراحتات وارده کشتته شتد .اتهتام او

در جهان عرب داشتند و توسط زنان و مردان زیتادي

پخش فيلمي از فساد پليس بر روي اینترنتت بتود .در

تماشا ميشتد و متي دیدنتد کته ایتن شتبكه اخبتار و

این باره صفحهاي در شبكههاي مجازي به یاد وي ،بتا

اطالعات مجاني و متفاوت از اخبار رسمي رژیمهتاي

شعار ما همه خالد سعيد هستيم ،توستط شخصتي بته

مستبد عربي پخش ميکند .این شبكه با پختش اخبتار

نام الشهيد که هيچكدام از فعتاالن مصتري از هویتت

به دو زبان عربي و انگليسي به طور زنتده اقتدامات و

واقعي او اطالعي نداشتتند ،ایجتاد شتد کته بته رلتم
اختالل در شبكه اینترنت مصر ،بيش از  957هزار نفتر

1-Philip K. Howard

را به خود جلب کرد و نخستين اعالم همگتاني بتراي
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حضور در روز جمعه خشتم بتر روي صتفحه شتبكه

کشورهاي عربي نشان دادند که باعث افتزایش توجته

مجتتتازي اعتتتالم شتتتدhttp://goftomanedini. ( .

محلي و بين المللي بته بتي رحمتيهتا واستتبدادهاي

 .)com/showthread. phpفنتتاوريهتتاي اطالعتتاتي

رژیمهاي عربي شد .صفحات فيس بتو

بتا تصتاویر

جدیتتد در پيشتتبرد فتترمهتتاي اعتتتراض و گفتمتتان در

دلخراشي اجساد خونيني پر شده بود که این بته یتك

سرتاسر فضاي سياسي کشورهاي عربتي موفتق بتوده

ویژگي وپدیده رایج در طي بهتار عربتي ستال 1622

اند خواه اعتراضات برعليه جنگ عرا در سال 1669

تبدیل شد .ویدئوهاي گرفته شتده توستط دوربينهتاي

باشد یا اعتراضات تودهاي براي تغييتر در ستال 1622

موبایل در یوتيوپ با تمرکتز بتر برخوردهتاي خشتن

باشتتد .فضتتاي سياستتي متحتتد تتتر عربتتي همچنتتين

دولت و نيروهاي امنيتي عربي به یك ویژگتي فراگيتر

پویایي هاي متمایز پخش و سرایت را خلتق نمتود .از

پوشتتش رستتانههتتاي جمعتتي تبتتدیل شتتد .رستتانههتتا

این رو امواج انقالبي مصر تحت تاثير پوشش ستنگين

همچنتتين چشتتم انتتداز کتتنش جمعتتي را بتتا افتتزایش

انقالب تونس دنبال شد و ایتن بته وضتوح باورهتاي

هزینتتههتتاي ستترکوب بتتراي رژیمهتتاي اقتتتدارطلب

اعتراض کنندگان به احتمال پيتروزي را تغييتر داد تتا

وتماميتتت ختتواه خصوصتتا بتتا مستتتند ستتازي دربتتاره

در 17ژانویه

خشونتها و قساوتهاي رژیمهاي عربي و جلتب توجته

موفتتق شتتدند جتتایي کتته تالشتتهاي متعتتدد اوليتته در

بتتين المللتتي بتتاال بردنتتد .رستتانههتتاي اجتمتتاعي در

سازماندهي چنين اعتراضي ناکام ماند .در هتر کشتور

خاورميانه یك زیرساخت قوي براي عمومي سازي و

عربتي ،معترضتين زبتتان مشتابه وروشتهاي اعتراضتتي

انتشار ویدئوهاي عمومي دربتاره بتدرفتاري پلتيس و

مشابهي را برگزیدند و براي دوربينهاي الجزیره تالش

اعتراضتات توستتعه دادنتتد .در حقيقتت دوربتتينهتتاي

و رقابت کردند .شواهد در دسترس نشان مي دهد کته

الجزیره و فعاالن رستانه اي ،فيلمهتاي ستبعيت و بتي

اکثریت قابل توجهي از محتواي رسانههتاي اجتمتاعي

رحمي پليس را در یوتویوب بارگتذاري کترد و ایتن

مربوم به این قيامهتاي در بيترون از کشتورهایي کته

کار مهمي بود زیرا برختي از رژیتم هتاي عربتي را از

اعتراضات جاري بود مصرف مي شد .رسانه هتا نقتش

ارتكاب و تداوم بدرفتاري خود از تترس انتشتار آنهتا

مهمي را براي تصویر برداري و نشان دادن ویدئوها و

در قالتتب فتتيلم توستتط رستتانههتتا ،برحتتذر ستتاخت(

تصاویر درباره خشونت دولت هتا و نيروهتاي امنيتتي

.)lynch,2014, 93- 99

این که اعتراضات و معترضان فيس بو
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جدول  -1جمعیت و نرخ بیکاری جمعیت جوان کشورهای شمال آفریقا وخاورمیانه

)Sources: (United Nations, World Population Prospects: The Revision,2006

یكي دیگر از عوامل نارضایتي و وقوع انقتالبهتا
در کشورهاي شمال آفریقا وخاورميانته ،ميتزان بتاالي

است .جدول شماره  9به روایت امار وضعيت فو را
نشان ميدهد.

فساد بين مسئوالن و نهادهاي دولتي این کشورها بوده
جدول  -2شاخص فساد ورتبه جهانی کشورهای یادشده

Sours: www.cia.gov
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یسترش محیط رسانهای و کاهش اقتدار دولتهای

1663مورد بررسي قرار گرفتند از جمله افراد داراي

خاورمیانه

مليتهاي عربي و افراد ليرعرب زبان در جهان

جهان عرب در اوایل دهه  ،2336شروع به استفاده از

عرب(بر طبق گروه مشاوران عرب) .گزارش دانش

اینترنت به عنوان یك منبع جدید اخبار موثر و معتبر

عربي در سال  1663تعداد کاربران اینترنتي عرب زبان

نمود .اینترنت یك توان وپتانسيل رهایي بخشي و

را 06ميليون نفر وکر کرده است و براورد شده تعداد

توانمندسازي در جوامع عربي دارد و علت ان هم

کارابران عرب زبان اینترنتي در سال  1627یكصد

مرزهاي

ميليون نفر باشد(  .)ghannam,2011,4اما همچنان

مختلف(محدودیتها) و نيز عرضه یك صداي

اعراب از بي سوادي زیاد و زیرساختهاي ضعيف رنج

جایگزین به جاي رسانههاي سنتي و نيز توانایي ان

ميبرند .فعاالن سایبري جوان عربي نقش مهمي در

در به چالش کشاندن رژیمهاي تماميت خواه و مستبد

تحریك و ظهور بيداري عربي یا بيداري اسالمي

از طریق مقاومت در برابر سانسور دولتي است .از

داشتند رسانههاي اجتماعي در این تحوالت نقش

زمان معرفي و ظهور اینتردنت در جهان عرب ،تعداد

حياتي را از طریق بسيج سازي ،سازمان دهي و

اعرابي که داراي دسترسي اینترنتي هستند هر سال

هماهنگي بين معترضان ایفا نمودند به عبارت دیگر

دوبرابر شده است .در اوریل سال  1665گزارش شده

همانند فرهنگهاي لربي ،استفاده از اینترنت به سبك

است که بيش از  16ميليون نفر از اعراب از اینترنت

و رویه زندگي براي جوانان ،اعراب فرهيحته یا

استفاده ميکردند .این دسترسي به دنياي سایبر یك

باسواد تبدیل شد و آنها اینترنت را براي دستيابي به

امكان یا محلي را براي ميليونها نفر از مردم عرب

اهدف و ارزوها و ارمانهاي سياسي خود مورد استفاده

فراهم کرده تا ایدهها و افكار خود را که توسط دولت

قرار دادند .اینترنت توانست یك جامعه جهاني را در

در رسانههاي سنتي سانسور ميشد را بيان کنند(

جهان عرب ایجاد کند که هيچ رسانه دیگري قبال

 .)Khalid, 2007,این تعداد ساالنه و پيوسته رو به

نتوانست و به علت ظرفيت ان براي کاهش مرزها و

افزایش بوده است .در حقيقت بين 16تا 17ميليون

محدودیتهاي ملي و بين المللي توانست چنين توفيقي

کاربر اینترنت که در 20کشور عربي در اواخر سال

داشته باشد .اینترنت یك جامعه جهاني را را ایجاد

توانایي

ان
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کرد و فضایي را براي ادلام وسيعتر جامعه عربي به

که توسط مردم در مارس سال  ،1661در واکنش به

درون جامعه جهاني فراهم نمود(  )seib,2004,81و

تصرف و اشغال مجدد بخشهایي از ساحل لربي

باعث شد صداي اعراب توسط مخاطبان بين المللي

رود اردن توسط اسرایيل درگرفت ،منجر به شكل

شنيده شود و اعراب سرتاسر جهان توانستند اخباري

گيري چند حمله به سفارت ایاالت متحده شد.

مربوم به جهان عرب به راحتي بدست اورند و

).(Bensahel and Byman, 2004: 226

عمدتا به کمك اینترنت توانستند چنين موفقيتي داشته

به واسطه فعاليت رسانههاي بين المللي و تبليغات

باشند .براي اعراب سرتاسر جهان اینترنت به طور

آنها ،بسياري از مردم در کشورهاي عربي ،خواستار

واقعي ميتواند یك دهكده جهاني عربي ایجاد و

تقاضاي زندگي با استانداردهاي بهتر از دولتهاي

فراهم نماید(  .)khazen, 1999,از این رو ميتوان

خود هستند .وقتي تلویزیونهاي ماهوارهاي و

مطمئن بود و فرض کرد که ظهور و دسترسي به

ویدئوکاستها ،با نمایش نمونههاي روشني از رفاه

اینترنت درهها را باز کرد و گستره و نقش حوزه

مادي و ثروت مادي ،سبب شده اند تا اعراب به

عمومي را توسعه داد و ان را براي همه در دسترس

شدت دولتهاي خود را مورد سرزنش قرار داده و

ساخت .از انجا که اینترنت ثابت شده که به طور

خواهان زندگي بهتر ،در جهان مرفه امروز شوند.

کامل قابل سانسور کردن نيست ان به عنوان یك

پرسش اصلي آنها این است که؛ چرا جهان عرب از

تسهيلگر و واسطه براي تغيير تبدیل شد و این محقق

چنين امكاني برخوردار نيست .دولتهاي منطقه

شد و دگرگونيهاي شدیدي در جهان عرب ر داد(

شامات و شمال آفریقا ،فاقد توانایي براي همكاري و

. .)el-nawawy and khamis, 2014,87-143

کنترل شهروندان خود ،از طریق پول و رفاه مادي

گسترش محيط رسانهاي و انتشار سریع و گسترده

هستند (کاري که عربستان ،قطر و کویت ميکنند).

اطالعات در آن ،براي دولتهاي عرب ،از دست

آنها کنترل محيط رسانه را از دست داده اند و به طور

رفتن برخي از مزایا یا امتيازات سنتي آنها در حوزه

متوالي در حال از دست دادن توانایي کنترل و نظارت

عمومي را به همراه داشته است .در حالي که دولتها

بر جامعه هستند .در چنين وضعيتي ،ممكن است

همچنان به عنوان نيروي قدرتمند در اللب کشورها

رژیمهایي که در گذشته کمتر به سرکوب متكي

باقي ميمانند ،اما انقالب اطالعات چالشهاي

بودند ،احساس کنند که مجبورند براي کنترل جامعه

جدیدي براي سلطه و اقتدار دولتها ایجاد کرده و

از سرکوب بيشتري استفاده کنند Doran, 2011: 1-

حوزه وسيع تري از کنشهاي اجتماعي را از کنترل،

) .)3جنبه دیگر فناوريهاي ارتباطي این است که آنها

نفوو و حتي آگاهي دولت خارج ميکند .رهبران

پيوند ميان فرمها ي جدید و سنتي فعاليت و عمل

عرب ،هيچ آگاهي و دانشي از فوران خشم مردم در

گرایي شدید را تسهيل نمودند (ميكائيل و مانریك).

اکتبر سال  ،1666نداشتند .وقتي اعتراض کنندگان به

از طریق به روز رساني اطالعات در تویتر و

خيابانها ریختند ،نه تنها در قاهره ،بلكه در منطقه

فيسبو  ،مردم اگاهي کسب کردند که چه انفا

خليج فارس نيز ،دولتها مجبور شدند حساسيتهاي

افتاده و چه چيزي در حال اتفا افتادن است و اینكه

مردمي خود را کاهش دهند .اعتراضهاي بي سابقهاي

چه چيزي اتفا خواهد افتاد .این ویژگي خصوصاً
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باتوجه به ایده تبدیل ليرجنبشها و افراد منفعل به

اسالمي بود .سياستهاي آنها(شبكه الجزیره) هميشه

شهروندان فعال بسيار جالب است .قبل از بيداري

روشن و واضا نيست به عبارتي اهداف ان روشن

اسالمي ،بيات قبالً یادآوري کرده بود که :فناوري

نيست اما در برخي دورهها کامال واضا و روشن

جدید اطالعات به خصوص سایتها ي شبكه

است .تنها در این شيوه است که مردم ميتوانند

اجتماعي مثل فيسبو  ،فضاي فيزیكي که یك

ازادیها و خودمختاري واقعي را بدست اورند و نيز

واسطه است را از طریق پيوند دادن افراد مختلف و

رسانه ها با در نظرگرفتن و تالش براي تحقق منافع

پراکنده در دنياي وب پشت سر گذاردند و از این

مردم و نه منافع خود و اربابان خود ميتوانند به

طریق فرصتهاي بسيار زیادي را براي ساختن

تحقق ازادیهاي واقعي مردم در جهان اسالم کمك

شبكههاي منفعل و نيز شبكههاي فعال ایجاد

کنند و مردم جهان را ازاد سازند .جنبشهاي مردمي

نمودند(.)Aarts, paul, and et all. 2013,86

در جهان عرب قبل ظهور این عناصر و مولفههاي

تاثير شبكه الجزیره بر قيام مردم در تونس و مصر

ليرمنتظره ،انگيزش و ضربه ناگهاني توسط مردم را

چشمگير بود .پوشش حوادث تونس توسط این شبكه

پيش بيني کرده بودندکه نه قدرتهاي حاکم عربي و نه

نسبت به پوشش خبري سایر شبكههاي جهاني نظير

رسانههاي آنها نمي توانستند پيش بيني کنند(,13-17

 cnnو bbcو سایر خبرگزاریهاي لربي بيشتر بود .این

 .(RAMADAN ،1621رسانه اجتماعي نيروي اصلي

شبكه توانسته بود سرویس انگليسي زبان خود را با

پيش برنده و پشتيبان توانایي جامعه مدني براي

رعایت استاندارد زبان عربي ایجاد کند و دقيقه به

تحریك مشارکت سياسي در خاورميانه وشمال آفریقا

دقيقه رویدادها وحوداث مصر را گزارش ميداد.

بوده است این به طور ویژه درباره کشوري مانند مصر

روزنامه نگار گاردین در یك مقاله مفصل تبيين

صد ميکند جایي که اینترنت و وبالگ نویسي به

ميکند که بيداري اسالمي براي الجزیره عربي مانند

فعاالن سياسي نظير عبدل منام محمود اجازه داد تا

جنگ اول خليج فارس در اوایل دهه  2336براي سي

دیدگاههاي خودشان را بيان کنند و محدودیتهاي

ان ان بود .وي ميگوید اوباما و هيالري کلينتون منبع

حاکم بر حقو

را نشان

اصلي اطالعات و اخبار آنها همين شبكه الجزیره قطر

دهند .محمود در مصاحبه خود در سال  1663با

بود .در  96ژانویه  ،1622الجزیره توسط وزارات

مولفان این اثر ميگوید :انچه ما در مصر داریم

اطالت مصر مسدود شد و با این وجود این شبكه

دموکراسي نيست بلكه حاشيه ازادي است که ما

نقش مهمي را در موفقيت قيام مردم مصر بازي کرد.

داریم .وبالگها به طور کل به افزایش اگاهيهاي

ایمن محي الدین در قاهره در فوریه  1622دستگير

سياسي مردم وافراد جوان کمك کرده اند .قبل از سال

شد وي خبرنگار شبكه الجزیره بود .و اخبار را به

 ،1667اللب فعاالن سياسي در مصر در سن پنجاه یا

گونهاي پوشش ميداد که به طور اشكار به نفعِ و در

شصت سالگي بودند اما امروز ميبينيم افرادي جوان

جهت حمایت قيام مردم بود .پوشش خبري الجزیره

در سن بيست سالگي عالقمند به فعاليت سياسي

اعتراض دولتهاي بحرین ،سوریه و مصر را

هستند من فكر ميکنم که وبالگها نقش مهمي را در

برانگيخت .الجزیره یكي از محرکهاي اصلي بيداري

ای ن زمينه داشتند .وبلگ من اعضاي جوان اخوان

بشر توسط رژیم مبار
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المسلمين را تشویق نمود تا اظهار نظر و اظهار وجود

و بر امواج جهاني شدن سوار شوند .اینترنت ،یك

آزادانه تر و آشكارتري و نرم تري داشته باشند.

فضاي جایگزیني براي حضور و مشارکت و ازادي

همچنين دیگر اعضاي اخوان المسلمين را تشویق کرد

نسبي در یك محيط خفه کنندهاي بود که ویژگي ان

تا هویتهاي خود را به عنوان اعضاي اخوان المسلمين

کنترل و سانسور شدید بود .بر طبق نظر زیاني،

متجلي نمایند .همچنين این وبالگ نقد سازنده را

رسانههاي اجتماعي اجزاي یكپارچه تحوالت یا

براي بهبود و تقویت برادري تشویق نمود .به من باور

پویایيهاي روبه تكامل بودند که در آنها مشارکت

دارم که وبالگ من به تغيير برخي از ایدئولوژيهاي

سياسي درميان نسل جوان ظاهرا سياست زده مجددا

قدیمي که در درون جنبش برادري یا اخوت حاکم

احيا وبازتوليد شد .همينطور فضا و شرایط کنش

بود کمك کرد .براي مثال ما عدات داشتيم که باور

سياسي در عصر رسانههاي جمعي بازپيكربندي شد (

کنيم که همه چپ گرایان کافر هستند ،اما حاال به مدد

.)Zayani, 2011,2-3

وبالگ من و دیگر وبالگها که توسط اعضاي جنبش

در همين راستا ،یور  )1621(1معتقد است که

برادري(اخوان المسلمين) الاز شده است ما

وبالگها به اعراب معمولي اجازه دادند تا مجددا در

ایدههایمان را انالین به گونهاي بيان ميکنيم که این

فعاليتهاي سياسي مشارکت کنند ،مهارتهاي بحث و

یخ را اب کرد و راه را براي ما جهت ورود و

تحليل واستدالل ورزي خود را صيقل دهند و خطوم

مشارکت در گفتگوي سازنده با افراد جریانها و

قرمز دولت ساخته که اللب رسانههاي مستقل عربي

ایدئولوژیهاي مختلف فراهم نمود .همچنين من باور

مجبور بودند به رسميت بشناسد را پشت سرگذاشتند

ندارم که وبالگ نویسي یا وبالگ کاري ،باعث توقف

و عبور کرند ( .)York, 2012,35-36این حضور و

شكنجه در زندانها نشد اما حداقل دولت را مجبور

مشارکت سياسي رسانههاي جمعي و وبالگها و

ساخت تا در برابر اقدامات خود پاسخگو تر باشد

فعاالن رسانهاي بود که مردم خاموش و ساکت را

چون دولت ميترسيد که فعاالن اینترنتي و وبالگ

بيدار ساخت(در طي یك دهه) و بذرهاي موفقيت

نویسان ممكن بود بر این فعاليتها واقدامات دولت

انقالب 17ژانویه  1622مصر را رقم زد .آنها

نظارت کنند و درباره آنها مطلب بنویسند .اینترنت و

نمونههاي واقعي از موارد سبعيت ،نقض حقو بشر

وبالگ نویسي محل و مفري را براي بيان صداهاي

و محدودیتهاي دیگر را از طریق فایلهاي ظبط شده

سرکوب شده نظير صداهاي سرکوب شده اعضاي

صدا و فيلم ویدئویي و تصاویر به مردم عرب و

سرکوب

جهانيان نشان دادند و دادهها و حقایق مورد نياز براي

شده بودند) فراهم نمود (. .)York, 2012,35-36

افزایش و باالبردن اگاهيهاي سياسي درباره این

زیاني )1622(2معتقد است که اینترنت احساس انزوا

معضالت را در سطا محلي و جهاني عرضه نمودند(

و تنهایي را از بين برد و بسياري از افراد را قادر

.)el-nawawy and khamis, 2014,87-143

اخوان المسلمين (توسط حكومت مبار

ساخت تا بخشي یا عضوي از انقالب اطالعاتي باشند

1- Zayani

2 -York
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فضاي سایبري ،منجر به ایجاد حيات سياسي

ایجاد کرده اند که با گذشته متفاوت است .قيامها و

آزادتري ميشود ،که تشكيل گروههاي اپوزیسيون را

انقالبهاي عربي(بيداري اسالمي) داستان تحسين

تسهيل ميکند .به واسطه اینترنت ،نارضایتيها و

برانگيز و جالبي درباره اراده انساني و چگونگي للبه

شكایتهاي مردم پخش ميشوند ،ائتالفها و

اراده انساني بر ترس به ما عرضه مي دارند ( Aarts,

دستورالعملها هماهنگ ميشوند ،و نمادها گسترش

 .)paul, and et all. 2013,86-87ویژگي این

وسيعي ميیابند . .در روزهایي که هنوز تصاویر اعدام

انقالبها و تحوالت کنوني جهاني عرب استفاده

خالد سعيد در اینترنت منتشر نشده بود ،شكنجه و

ابزاري از رسانههاي اجتماعي نظير فيس بو  ،توئيتر،

مرگ وي مورد بي توجهي عموم افراد جامعه قرار

یوتيوب و پيام دهي متني توسط معترضان براي

گرفته بود .مقامات محلي ،سعي در مخفي کردن این

دستيابي به اهداف عملي نظير شبكه بندي گروهي،

امر داشتند و رسانههاي کابلي منطقه نيز ،در خصوص

سازماندهي و ارائه مشورت یا مشاوره عملي درباره

این اتفا  ،سكوت اختيار کرده بودند .اما این وضعيت

اینكه چگونه بر عليه بي رحمي و سبعيت پليس

پایدار نماند و شخصي به نام وائيل قونيم ،2از اینترنت

مقابله کنند و از دستگيرشدن اجتناب ورزند .هر نوع

براي دور زدن این سانسور استفاده کرد .وي به تأثير

از رسانههاي اجتماعي در جهان عرب نقش متفاوتي

قدرت عاطفي و طنين سياسي ماجراي قتل خالد

را با توجه به ماهيت وکارکرد آن ایفا کردند .براي

سعيد و انتشار آن بر روي اینترنت پي برده بود .قونيم

مثال شبكههاي اجتماعي وظيفه سازماندهي معترضان

توانست این خبر را با امنيت کامل در امارات متحده

را انجام دادند و بهتر از همه در این عرصه فيس بو

عربي و به دور از دسترس پليس مخفي مصر ،منتشر

عمل کرد .چون از طریق فيس بو

کند .با انتشار خبر کشته شدن ناجوانمردانه خالد

پخش و گسترش ان به هزاران نفر از مردم وجود

سعيد ،وي به یك نماد مخالفت عليه نظام سياسي

داشت و این اطالعات در کمترین زمان ممكن بين

اقتدارگراي مصر تبدیل شد .در اسكندریه و سراسر

افراد و دوستانشان پحش شد و سرعت پخش آنها از

مصر ،معترضها در حالي که تصویر خالد سعيد را در

اعالميهها بيشتر بود و افرادي که این پيامها را دریافت

دست داشتند ،به خيابانها آمدند .با توسل به اینترنت،

ميکردند ،بسيار عالقمند بودند و به منبع خبر نيز

نمادهاي مشابه سرکوب ،به طور همزمان در بسياري

اعتماد داشتند ( .)idle and nuns,2011,20به طور

از کشورهاي خاورميانه به نمایش گذاشته شدند.

کلي ،حوزه عمومي مجازي ،در تحوالت سياسي

رسانهها با ایجاد یا تأسيس فرهنگ مخالفت و

جوامع عربي خاورميانه یا همان بيداري اسالمي،

اپوزیسيون ،معيار و سنجش دیگري از پاسخگویي را

مراحل زیر را سبب شده است:

وارد حيات سياسي اعراب نمودند Doran, 2011: 3-

الف) ایجاد بستر مناسب براي گفتگو و ارتباطات

) .)4قطعا این انقالبها باتوجه به حذف برخي از

متقابل

مستبدان منطقه ،تحول و محيط جدیدي در منطقه

ب) افزایش آگاهي سياسي شهروندان و به تبع آن،
رشد انگيزههاي سياسي

1 - Wael Ghonim

اطالعات امكان

 / 31فصلنامه دانش سياسي و بينالملل ،سال دوم ،شماره اول ،بهار 2931

ج) سازماندهي و رهبري نيروهاي مخالف دولت

براي بحث ایجاد کنند و کامنت بگذارند .لذا

(قاسمی.(143 -141 :1331 ،

ابزارهایي مثل توئيتر منجر به خلق محيطي شدند که

شهروندان این جوامع ،با قرار گرفتن در معرض وجوه

بهترین ایدهها و محتوا صرفا نظر اینكه چه کسي ان را

عقالنيت ارتباطي و بهره مندي از فضاي گفتگوي

پست کرده است ميتواند گسترش یابد و تاثير زیادي

آزاد ،به تدریج نسبت به مسائل سياسي حساسيت و

بر نوع از شایسته ساالري ایدهها و اطالعات دارد(

آگاهي بيشتري یافتند .رسانهها و امكانات ارتباطي ،با

 .)maher, 2011با ترکيب و تليق این نقشهاي

فراهم کردن بستر تعاملي امن براي چرخش و توزیع

متفاوت رسانههاي انالین در یك شبكه ارتباطي موثر

اطالعات ميان شهروندان ،انگيزههاي آنها را براي

در طي انفالبهاي عربي در سال  ،1622در

این امر

مشارکت سياسي ارتقا دادند و با گسترش دایره

به خوبي اسان است که چطور فعاالن جامعه عرب در

شمول نيروهاي معترض در حوزه عمومي مجازي،

نبرد خود بر عليه رژیمهاي فاسد و دیكتاتور به

با توزیع فراگير و سریع اطالعات ،آنها را در برابر

صورت انالین و افالین برنده شدند .همه رسانهها به

نهاد دولت ،سازماندهي و رهبري نمودند .در زیر،

خصوص وبالگهاي سياسي نقش مهمي را در طول

مدلي تهيه شده است ،که به صورت خالصه ،روند

(نقشهاي سازماندهي و ابزاري) انقالبهاي عربي

نظري این تحوالت را نشان ميدهد .افراد با بهره

ایفا کردند) آنها توانستند محلها و راههایي را براي

گيري از قدرت رسانهاي و فضاي مجازي ،براي

تبادل ایدهها و فرموله بندي افكار عمومي جمعي

سياسي خود ،سازماندهي و

فراهم کنند .رسانههاي مختلف به خصوص

دستيابي به حقو
هماهنگ ميشوند.

وبالگهاي سياسي از مدتها قبل(حدود 5سال گذشته)

این امر بر ارزش رسانههاي اجتماعي در خلق

راه را براي فوران خشم انقالبي مردم عرب عليه

شبكههایي تاکيد ميکند که توانستند ارتباطات برابر و

رژیمهاي خود فراهم کردند در طي این سالها آنها

همساني را بين کاربران فراهم نماید خصوصا از انجا

به پخش و گسترش گفتمان ضد دولتي پرداختند و

که این شبكهها نظامهاي ارتباطي چند وجهي هستند

سوک عملكردها و ضعفهاي رژیمهاي عربي را اشكار

که دربرگيرنده روابطي ميباشند که اتحادها و

ساختند از جمله اینكه آنها در طي این سالها به

پيوستگيهاي پویا ،سازگار ،مبرم و انعطاف پذیر را

اشكارسازي فساد ،نقضهاي مكرر حقو

بشر و

ممكن ساخت(  .)howard, 2011رسانههاي اجتماعي

محدودیتهاي اعمال شده برعليه ازادي مردم و

مختلف به انواعي مختلفي از شبكهها خودشان را

پرکتيسها یا عمل وکنش دموکراتيك مردم پرداختند.

مبتني بر

شبكههاي اجتماعي به ویژه وبالگهاي سياسي پنج

پيوندها و ارتباطات با افراد و دوستانشان است جایي

نقش مهم را درتحوالت بهار عربي (بيداري اسالمي)

که گوگل و توئيتر به هر فردي امكان ميدهند تا

ایفا کردند :این شبكهها و رسانهها به صورت ابزار

درباره یك موضوعي نظر یا کامنت خود را ارائه

موثر براي حمایت از ظرفيتها و توانمندیهاي فعاالن

دهند .توئيتر به کاربران امكان ميدهد تا موضوعي را

دموکراتيك عمل کردند .آنها امكان تشكيل مجامع یا

معطوف ميکنند .براي مثال ،فيس بو

محلهاي اجتماع بحث ازادانه و فرصتهاي شبكه
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بندي سياسي را فراهم کردند .یك فضاي مجازي

را بر بيدارسازي و جلب صداهاي خاموش(مردم

براي گردهمایي را فراهم نمودند که در ان تبادل

منفعل) تمرکز کردند و روایتهاي جعلي حكومتهاي

گفتمان مدني ،مشاوره و توليد گفتار ممكن شد ؛که

عربي درباره داستان اعتراض آنها و حقایق و رویداد

این فراتر از حمایت ساده از توانمندي معترضين براي

جامعه اشان را از طریق تاکيد بر اراده خودشان و

برنامه ریزي ،سازماندهي و اعتراضات مسالمت اميز

حفاظت از حقو سياسي خودشان افشا نمودند .پس

در صحنه ميداني بود .این وبالگهاي سياسي و

نقش مهم وبالگهاي سياسي این بود که آنها توانستند

رسانه هاي جدید محلها و فضایي گردهمایي را براي

محل و فضاي گردهمایي و تبادلي را فراهم کنند که

ژورناليسم شهروندي فراهم نمودند که طي ان

با مقاومت و تواندمندسازي یا قدرت بخشي به مردم

شهروندان عادي توانستند اعتراضات خود و مردم

اجرا و تبلور یافت(

منطقه ،شهر و محله خود را مستندسازي و فيلم

.)2014,87-143

برداري کرده و نيز دالیلي را که منجر به شكل گيري

نتیجه ییری

این اعتراضات شده بود را از جمله سبعيت و بي

اگرچه تحوالت سياسي خاورميانه را نميتوان تنها به

رحمي دولتها ،محدودیتهاي ازادي بيان ،نواقصات و

متغيرهایي تسریع کننده مثل ابزار ارتباطي نسبت داد،

سوککارکردهاي نظام سياسي آنها ،فساد مقامات دولتي

ولي وقتي صحبت از حوزه عمومي و وجوه عقالنيت

و اداري و نقضهاي مكرر حقو بشر را وکر و پخش

ارتباطي ميشود ،یك متغير مستقل مهم به نام افزایش

کردند .رسانهها و شبكههاي مجازي همچنين به

آگاهي سياسي را نمي توان نادیده گرفت .این امري

فعاالن سياسي و رسانه اي(معترضان) امكان داد تا این

طبيعي است که جوامع با گذشت زمان ،صاحب

گفتارها و پيامها را براي همدیگر و نيز براي جهان

آگاهي بيشتري نسبت به قبل شوند ،اما ،هنگامي که

بيرون پخش نمایند .از این طریق بود که مردم جهان

تغييرات سياسي و اجتماعي بزرگ و ناگهاني ر

عرب به خصوص کشورهایي که بيداري عربي را

ميدهند ،دیگر نمي توان تنها به عامل گذشت زمان

تجربه کردند توانستند وارد نبرد ارتباطي و سياسي

تكيه کرد .افزایش وجوه عقالنيت ارتباطي در یك

شوند تا دستورالعملهاي خود را بر دولتهاي

جامعه ،به منزله برتري یافتن گفتگو بر سایر

سرکوبگر عربي تحميل کنند و مطمئن شوند

روشهاي پيگيري اهداف سياسي و اجتماعي است.

مطالباتشان محقق ميشود و سعي کردند تا از این

دموکراسي رایزنانه ،با به نمایش گذاشتن قابليتهاي

طریق شنيده شوند در حالي که رژیمهاي عربي

خود ،افراد جامعه را به سمت تشكيل گروهها و

افدامات مختلفي را براي مسدودکردن جریان

حلقههاي تعاملي گفتگو و در نهایت بازسازي حوزه

اطالعات و تالشهاي بسيج سازي مردمي انجام دادند.

عمومي هدایت ميکند .حوزه عمومي را ميبایست در

رژیمهاي عربي سعي کردند تا سرکوب معترضان در

شكل موجودي به حساب آورد ،که تغذیه آن،

خيابانها را با سرکوب حقایق و واقعيتها در

گفتگوي آزادانه و به دور از سلطه و اقتدار ميباشد.

رسانههاي اجتماعي ترکيب کنند با این وجود مردم

مهم ترین ویژگي قيامهاي عربي به خصوص در یمن

مصر و جهان عرب مقاومت کردند و تالشهاي خود

el-nawawy and khamis,
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و مصر این بود که این قيمها توسط احزاب سياسي یا

وجود امنيت نسبي در آن بود .بنابراین ،عرصه

رهبران برجسته و مشهور و جا افتاده هدایت نمي

گفتگوي آزاد ،در جایي که خارج از اقتدار دولتي

شدند .ما در دنياي جدیدي زندگي ميکنيم که یك

است ،مهيا شد و به دليل قابليت فراوان رسانههاي

انقالب اطالعات در ان به وجود امده است که

جدید ،حوزه عمومي مجازي رشد سریع و دامنه

نشده است .این انقالب

شمول زیادي را در برگرفت .در کشورهایي که حتي

اطالعاتي مردم وحوزه عمومي را توانمند و قدرتمند

یك انتقاد مالیم از حكومت ميتواند منجر به

ساخته ،و وابستگي اطالعاتي ان به دولتهاي عربي

مجازات سنگين شود ،فعاليت آنالین در عمل فقدان

کاهش یافته و ابزارهاي جدیدي را درباره بسيج مردم

نهادهاي سياسي مشارکتي را جبران ميکند .اعتراض

بدون نياز به سازمانهاي سياسي سنتي فراهم ساخته

سایبري هيچ بدیلي براي مخالفت ندارد .قطعا منجر به

است .همچنين تعداد افرادي که به طور روزانه یا

ایجاد یك حيات سياسي آزادتر ميشود ،تشكيل یك

چندین بار در هفته از اینترنت استفاده ميکنند از

فرهنگ اپوزیسيون را تسهيل ميکند به واسطه وجود

99درصد در سال  1669به 16درصد در سال 1626

امنيت نسبي بر روي اینترنت ،نارضایتيها و

رسيد و تعداد افراردي که هرگز از اینترنت استفاده

شكایتهاي مردم پخش ميشود ،ائتالفها ودستورالعملها

نكرده بودند از 71درصد در سال  1669به  19درصد

یكي ميشوند و نمادها بسيار گسترش ميیابند .از این

در سال  1626رسيد( .)Telhami,2011,13-15

رو ،یكي از مهم ترین دستاوردهاي سياسي

نظرسنجي افكار عمومي مردم عرب در سال 1626

فعاليتهاي اینترنتي در مصر ایجاد فضاي امن نسبي

نشان ميدهد که اللب پاسخ دهندگان اعالم کردند که

براي بيان مخالفت بر عليه وضعيت ونظم موجود

اولين منبع خبري آنها تلویزیونهاي ماهوارهاي بيرون

درکشورشان در زمان مبار بود.

تاثيرات آن هنوز کامال در

از کشورشان بوده است .تلویزیونهاي ماهوارهاي
توانایي دولتهاي عربي براي کنترل روایت رسمي
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