
  

  

  

اي  هرهاي ماهوا هاي اجتماعی و کانال ثیر شبکهأت

 هاي عربی در وقوع  و تکوین انقالب
  

  3/10/1390:تاریخ پذیرش              28/7/1390:تاریخ دریافت

  

  اهللا ابراهیمی نبی

  چکیده

اي هاي ماهوارههاي اجتماعی و کانالشبکههدف اصلی این نوشتار، بررسی نقش 

جدید عربی در سایه تاریخ  ،در واقع .باشدهاي عربی می تکوین انقالبدر وقوع و

 ،هاي جوانان عرببه تبع، انقالب. هاي اجتماعی رقم خورده استشدن و شبکه جهانی

ه مدرن ب هاي مجازي و پست  انقالبهالملل و مطالعادبیات جدیدي را در روابط بین

توان از نه را دیگر نمیآورد که خود گویاي این نکته خواهد بود که خاورمیاوجود می

از همین زاویه است که این . شناسی سیاسی صرف غربی مطالعه کرد هاي جامعه دیدگاه

یسندگان شده از سوي نو هاي انتقادي و مطرحنظریه منظر از کندوشتار سعی مین

  . هاي عربی بپردازدانقالب عرب، به بررسی و کندوکاو

 

  .الجزیره ،توییتر ،فیس بوك، هاي عربی بانقال، هاي اجتماعی شبکه :ها کلیدواژه

                                                                                                              
 الملل دانشگاه تربیت مدرس  استادیار گروه روابط بین           Ebrahimi ir@ Modares.ac.ir 
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  مقدمه

اعتـصام  و  ) بـرو (، ارحـل    )خواهنـد مردم سرنگونی نظام را می    (الشعب یرید اسقاط النظام     

، شعارهایی بودند که در جهان عرب از قـاهره گرفتـه تـا صـنعا و        )اعتصاب، اعتصاب (اعتصام  

ایـن  . مبـدل شـدند  ن انقالبـی عربـی   هاي مهم گفتما به نشانه، علیه دیکتاتورهاي عرب   ،بنغاري

. ند ناسیونالیـستی حاکمـان عـرب را بـه چـالش کـشید      -هاي قدرت نظامی  اسطوره ،ها انقالب

گیـرد و جامعـه را      هاي انسانی را نادیده می    اسطوره با گذر از تاریخ به طبیعت، پیچیدگی کنش        

  )30 :1375بارت، (شود میاي حاکم هاي اسطوره به این ترتیب داللت. دهد تغییرناپذیر جلوه می

کـه حتـی   اي  جلوه داده بود، به گونـه    تغییرناپذیر   اي اسطورهحکومت خود را     ،معمر قذافی 

به راستی ایـن چـه نیـروي    . ها نیز معتقد بودند لیبی فاقد اپوزیسیون قوي و منسجم است  غربی

شترك بـه هـم   صدایی و با هدف م ثیرگذاري بود که جهان عرب را به مثابه جامعه تک  أمهم و ت  

هاي اجتمـاعی   دنیاي مجازي، شبکه  در پی آن است که نشان دهد        ساخت؟ این مقاله     میمتصل  

در را این روند . دار را بازسازي کرد زبان، این جامعه هدف  اي عرب هاي ماهواره مجازي و کانال  

  .نامید» مدرن جهان عرب وضعیت پست«توان جهان عرب می

مـدرن   وقتـی از پـست    . شـود محسوب می » مدرن«و  » نتس«امري متفاوت از    » مدرن پست«

اي متفاوت با سبک زنـدگی مـدرن و سـنتی وجـود            کنیم، منظور آن است که شیوه     صحبت می 

مـدرن   بیانگر شرایط یا وضعیت خاصی اسـت کـه در آن وضـعیت پـست        » مدرنیته پست«. دارد

 کـه در آن بـه سـر       گوئیم، منظور موقعیتی است   سخن می » وضعیت«وقتی از   . حاکم شده باشد  

اگر بتوان . دهدهاي ما شکل میگیريسازد و به جهتهاي ما را میموقعیت، چارچوب. بریممی

صحبت کرد، به معناي آن است که چنین وضـعیتی در  ) مدرن بودن یعنی پست(مدرنیته  از پست 

ند و به کجدید جلوه می» ایسم«امروزه، بیشتر به عنوان یک    » مدرنیسم پست«حال تکوین است    

معینـی علمـداري،   (شـود   هاي مختلف علوم اجتماعی مطرح مـی عنوان مکتب فکري، در رشته   

1385: 128- 127(.  

هاي اجتماعی و تارنماهاي گوناگون در دنیاي عرب، موقعیـت   ورود شبکهبر این اساس، با   

اي  بـه گونـه  ،توسط جمعیتی بالغ بر شـصت و یـک درصـد جوانـان     این جهان،و وضعیت در  

مدرن بودن را از طریق همین   همزمان پستی،هاي عربانقالب. آور، تغییر پیدا کرده است رتحی
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انکـار  . اسـت » انکـار بـزرگ   «نـوعی  بیـانگر  ،ایـن تجربـه   و کنـد هاي نوین تجربه مـی   فناوري

  . پدرساالري و نوپدرساالري عربی

 برسـازي  مدرن، موقعیتی همگن را میان کنش فردي عرب و گفتمـان تغییـر            وضعیت پست 

فناوري اطالعات ایـن تعامـل نمـادین    .  کارگزار قابل تحلیل است-کرده که در تحلیل ساختار   

 با بحثی درباره پیوند میان ،این نوشتار. کندکارگزار در جهان عرب را تکوین می -میان ساختار 

د بررسی ورمشود و این پیوند را از دریچه نظري الملل شروع میفناوري اطالعات و روابط بین  

 وضعیت فناوري اطالعات و اینترنت در خاورمیانه را بررسـی کـرده و در               ،سپس. دهدقرار می 

هـاي اجتمـاعی و   ثیر شبکهأ به تبیین ت   ، کارگزار –گرفتن از سطح تحلیل ساختار        با کمک  ،پایان

ع  ساختار کالن معنایی و کنش فردي جوانان عرب در وقو     نوعیاي به عنوان     هاي ماهواره کانال

  .پردازدهاي عرب میو تکوین انقالب

  

  المللفناوري اطالعات و روابط بین. الف

هاي دولت را افزایش  پذیري آسیب،هاي نوین اطالعاتی فناوري،  میالدي1970از اوائل دهه  

اي کند که خطرات عمده جامعـه کید میأ ت1نام گزارش تنگالینه گزارش دولت سوئد ب   . اندداده

 از اقـصی  را  چرا که اینترنت، افراد و گروههـا       ،ند حیات کشورها را تهدید کند     توااي، می شبکه

  . سازندسازد و اطالعات ارتباطی را مبادله مینقاط دنیا، بهم متصل می

 تنهـا اینترنـت   ،البتـه . تواند حاکمیت و امنیت نظام سیاسی را تهدیـد کنـد   این اطالعات می  

دهنده حساسیت کـشورها و      هاي پیشین نشان   تجربه . نبوده است  ها براي دولت ی  یپدیده خطرزا 

 تـا حـد زیـادي مفهـوم      ،2جامعه اطالعاتی جهانی  . استها به عملکرد رادیو و تلویزیون        لتدو

 فـضاي مجـازي تهدیـد بـراي اغلـب           نـوعی  ایـن تغییـر همانـا ایجـاد          وامنیت را تغییـر داده      

  .)Eriksson and Giacomell, 2007: 3( ستکشورها

اي هاي فناوري کامپیوترهاي شبکه فضاي اینترنت به نحو آشکار به زیرساخت، وجود این با

فضاي مجـازي نـه      بنابراین،. سازداشاره دارد که ارتباطات دیجیتالی را در سطح دنیا ممکن می          

                                                                                                              
1. Tengline Report 

2. The global Information Society 
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هـا آن     که اقیانوس اطالعاتی اسـت کـه انـسان         ،هاي ابزاري ارتباطات دیجیتالی   فقط زیرساخت 

  ).Wright, 2000: 200- 10(دهند کرده و توسعه میها را کنترل  زیرساخت

هـا و   اي نقـش شـرکت  زي به طور فزاینـده   ادر همین پیوند، انقالب اطالعات در دنیاي مج       

اي افراد را گـسترش داده و ایـن      تجارت شبکه و  هاي اجتماعی   هاي غیرانتفاعی، جنبش   سازمان

 آن هم با مخاطبین ،ن و با گفتمانی نوگران غیردولتی هستند که به عنوان طبقه جدید آنالی       کنش

نماد این جامعه پسامدرن عصر دیجیتالی . ندا جوان، چالشی نو را براي جوامع سنتی ایجاد کرده      

اي تـا حـد زیـادي تعـامالت افـراد و      به تبع، این فضاي شبکه .  اینترنت است  ،یا دنیاي مجازي  

 اینترنـت هویـت جدیـد را در    ،یبه عبارت. تعامالت گفتمانی را شکل و سمت و سو داده است     

  .)Poulsen, 2006(دنیاي مجازي رقم زده است 

 آن را و  جدیـد و پـسامدرن دانـسته   شناسان مدرن، فضاي فرهنگی مجازي را کـامالً      جامعه

نشانگر گسستی عمده و اساسی در الگوهـاي فرهنگـی جامعـه، هویـت و ارتباطـات در نظـر                    

 نـشانه تغییـري   ،است تـصاویر مـرزي فـضاي مجـازي       معتقد  » وبب«به عنوان مثال،    . گیرند می

پوسـتر، مـدعی اسـت    . انسان نامحصور مجهز به کامپیوتر اسـت     به  پسامدرن از انسان محصور     

فرهنگـی غیـر از مبـادالت همزمـان       «. هاي اینترنتی فرهنگ دومی را پدید آورده اسـت         فناوري

کنـد کـه پیامـدهاي    بینـی مـی   شاو پـی . »در فضاي واقعی و زمینـی  ،ها و صداها بین افراد    نشانه

هـایی   گزاره،گردد و براي این بافت» مدرن«فرهنگی این نوآوري، باید سبب تخریب و نابودي     

ـ      ن ان رهاي پسامد از نظریه  کـه عقایـد مـدرن       را وز و دریـدا   دیشمندانی نظیر فوکو، هایـدگر، دل

 را بـه    پذیر و وجود مبانی مطلـق بـراي سـاختار علـم            درخصوص پیشرفت، شخصیت تعریف   

  .)www. mapsoword. com/ refrerrals/ html(کند اند، از نو تدوین میچالش کشیده

هـاي  نظریـه . الملل با فقـر چنـین ادبیـاتی مواجهنـد         هاي روابط بین   نظریه ،در همین ارتباط  

 در سـطح    نوظهـور  گویی بـه تحـوالت      توان پاسخ  ،گراییگرایی و نوواقع  ایستایی همچون واقع  

ها و ابزارهاي دنیاي مجـازي   سایت وب. دارندنالمللی را   در سطح سامانه بین    و   داخلی کشورها 

اي فراگیـر تبـدیل      پدیده ه حال ب  ،شدندمیاي محسوب   که روزگاري موضوعی جدید و حاشیه     

 ایـن  ،انـد  در گسترش آنها نقـش داشـته     نیزهاي ارتباطی   این ابزارها که تحوالت شبکه    . اندشده

هـاي  گروهی از رسـانه به . هم به سادگی قابل دسترسی هستند» نت همراهاینتر«روزها از طریق   
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هاي اجتمـاعی داده شـده   ها یا شبکه عنوان رسانه،اندآنالین که در این فضاي جدید متولد شده     

 میلیون ویدئو در سایت یوتیـوب و     160مشاهده حدود   ،   میلیون وبالگ  120ثبت حدود    .است

هـاي  هـاي اهمیـت فـراوان پدیـده رسـانه     همگی نشانه ،وكب  میلیون عضو فیس   500نزدیک به   

  .)www. crossing, co. uk/ Fileadmin(اجتماعی هستند 

هاي الملل، شاید برخی از جریاندر بستر چنین تحوالتی و ناتوانی جریان اصلی روابط بین         

 شـتابان   بـا تحـوالت  ااند خود ر   پساتجددگرا توانسته   و انگاران رادیکال غیراصلی همچون سازه  

  . اجتماعی جهانی همراه سازند

 تحلیلی از جامعـه نـوین دارد کـه در اینجـا حـائز          ،ژان بودریار از نویسندگان پساتجددگرا    

اي، پـردازش اطالعـات،     هاي رایانه سازيهیاو بر آن است که در عصر جدید، شب         .اهمیت است 

هـا و کـدهاي      سـاس مـدل   ا هـی جامعـه بـر     د هاي کنترل سیبرنتیک و سـازمان     ها، سامانه رسانه

  وبخشندآنها به نظم جدید اجتماعی قوام می  . یابنداي می  اهمیت فزاینده  ،»ها نشانه «1سازي هشبی

 بر آن است که در این ،2»ابرواقعی«، با طرح مفهوم بودیار. اندها بر زندگی اجتماعی حاکم   نشانه

 واقعیتی که به شـکل مـصنوعی    یعنی،واقع بیشتر از خود واقعیت، واقعی است  امر غیر ،شرایط

هـایی  قاهره از شـبکه   ) التحریر(تصاویر زنده میدان آزادي     . تر از واقعی است    واقعی ،تولید شده 

 ابرواقعی از آنجا یکرد و موقعیت شور و هیجان آن میدان را به جهان صادر می    ،همچون الجزیره 

  . ساختمنعکس می

ها و تصاویر به عنوان سازوکارهاي کنتـرل  انهدهد چگونه نشبه این ترتیب، بودیار نشان می    

برداشت او به رغم اینکه قـدرت را چنـان منتـشر و انتزاعـی               . کننددر فرهنگ معاصر عمل می    

داند، از نظـر توجـه    مبارزه با آن را به نوعی ناممکن میداند که قابل پیگیري نیست و اساساً   می

 شود، حائز اهمیت اسـت ها دیده می و نشانههابه ابعاد جدیدي از جامعه و قدرت که در رسانه         

  ).56: 1385 مشیرزاده،(

 ،الملـل در همین پیوند و مطالعه ارتباط میان تحوالت گفتمانی فضاي مجازي و روابط بـین           

توجهی بـه    گرایانه نسبت به سیاست جهانی، نسبت به بی       معتقد است رویکرد واقع   جوزف ناي   

                                                                                                              
1. Simulation 

2. hyperral 
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گراها، مطالعات خـود را بـر تعـامالت دولـت بـا           واقع. دشو بسیار مهم می   ،انبوهی از اطالعات  

یر أثهایشان بر این تعامالت ت جوامع داخلی کشورها تنها از طریق دولت      . انددولت متمرکز کرده  

نگی شهروندان و گروهها با دولتی دیگر       ههاي مستقیم فر   ناي معتقد است تعامل    اما،  گذارندمی

کننـد و   هاي جالب توجه جدیدي ایجاد می     اغلب ائتالف هاي بین دولتی،     و تعامل میان سازمان   

  .)14: 1387ناي، (گذارند ثیر میأبر سیاست ت

 کـه شـهروندان ایـن دو    بودیم شاهد ،هاي مصر و تونس در بحبوحه انقالب   ،به عنوان مثال  

کشور و از جمله فعاالن حقوق بشري، اخبار و اتفاقات اجتماعی و سیاسی و حتـی امنیتـی را                  

این . ندددا  بازتاب می،وابسته به دولت قطر) الجزیره زنده(الجزیره مباشر ز طریق کانال چگونه ا

هـا در آن    حکومـت اي نخواهد بود که صـرفاً  تحول بدین معناست که سیاست خارجی، عرصه      

هاي مرتبط با افراد و بخش خصوصی، در داخل و خارج کشور، از  سازمان. حضور داشته باشند

 :1387نـاي،  (نـد  نر خواهند شد که نقش مستقیمی در سیاست جهانی ایفـا ک این توان برخوردا 

141(.  

دلیل اینکه ه  این اجتماعات ب. هستیم 1اجتماعات معرفتی نوعی  هاي عربی، شاهد    در انقالب 

ثیر أ عرب با یکدیگر و با اسرائیل و غـرب تـ  کشورهايبر روابط   ، یک کشور نیست   همختص ب 

  . الملل مبدل شودانگیزي براي روابط بین بحثه بتواند موضوع گذارد و می می

  

  المللهاي روابط بین اطالعات و نظریهفناوريخاورمیانه، . ب

هاي مردمی در کشورهایی همچون مـصر، تـونس، بحـرین، یمـن، اردن هاشـمی و       خیزش

ي جدیـدي متولـد   ست که خاورمیانـه  ادهنده این نکته      همگی نشان  ،پادشاهی مغرب و الجزایر   

 سیاسی، دولت با اعمـال و نظـارت و کنتـرل بـر              یگرای خاورمیانه که از منظر واقع     .استشده  

 نمـاد رد  بهـار عـرب بـه نـوعی     ،امروزه. آوردوجود میه  نوعی پوپولیسم اینترنتی را ب ،اینترنت

  .رود شمار می به الملل روابط بینی درگرایواقع رویکرد

                                                                                                              
1. Epistemic Communities 
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فنـاوري اطالعـات در     بهاي ناچیزي بـه مقولـه      ،الملل دانشمندان حوزه روابط بین    در واقع، 

   .هاي سایبري تروریسم و جنگهمچون  جز در مواردي ؛اندهاي خود دادهنظریه

اي  یـا مطالعـات   دانشمندان فناوري اطالعات هم بیشتر بـر روي نـوعی سیاسـت مقایـسه            

 .)Kech and Sikkink, 1998(اند فرهنگی متمرکز شده شناسی ارتباطات میان فرهنگی و یا روان

هـاي   توسـط جنـبش  ،هـا   ارتباط میان فناوري اطالعات و تغییرات در سـطح دولـت        رو،  از این 

 بهتر است تغییرات ،بنابراین.  کمتر مورد بحث قرار گرفته است،هاي مجازي اجتماعی و انقالب

یـه بـر     بـا تک   ،انگـاري  گرایی، لیبرالیسم و سـازه     واقع گرفته در خاورمیانه را از سه منظر       صورت

  . به صورت کلی بیان کنیم،گفتمان فضاي مجازي

هـاي ایـن منطقـه، قـدرت         گرایان در باب تغییرات در منطقه خاورمیانه معتقدند دولت        واقع

 ،در گذشـته همچنانکه  را دارند؛نهایی در جهت مدیریت و گسترش و تحول فناوري اطالعات      

 م و بنیادگرایی دینی 1960  دههرهاي بزرگتري همچون موج ناسیونالیسم عرب دچالشپس از 

 ، پس در نهایت.اندهمچنان پابرجا و استوار باقی ماندهبرآمدند و  ، م1990 و 1980 هاي  دههدر

توانند بر تهدیدات نوینی چون هجوم فناوري اطالعات و فـضاي مجـازي            هاي عرب می  دولت

  .)The Economist. 29. April, 2006(فائق آیند 

المللـی  معتقد نیستند کشورهاي خاورمیانه بتوانند با توجه تحوالت بـین   ،  هالیبرالدر مقابل،   

  وشدن نیرویـی اسـت کـه حتـی جوامـع      بر فضاي اینترنت کنترل داشته باشند، چرا که جهانی        

 با وجود   .گشاید هاي مخالف سیاسی در جهان عرب می       ي گروه رو سیاست در خاورمیانه را بر    

اي و هـاي سیاسـی منطقـه   ثبـاتی  با بـی چون ،اي عرب خاورمیانهها معتقدند کشوره  لیبرالاین،  

  .)Solhi, 2007: 123(شدن ندارند   هیچ راهی جز دموکراتیزه،خشونت مواجهند

آنهـا در  . دهنـد انگاران نوعی رویکرد میانه را ارائه میها، سازهگرایان و لیبرال  در مقابل واقع  

نگرند، بر نقش  تغییرات سیاسی و اجتماعی می  ها را به عنوان کنشگر عمده      عین حال که دولت   

هـاي جدیـد    سـاالري، اسـالم، قومیـت و گـروه      همچـون مـردم    ،هاي فرهنگی ها و ایده   تمانفگ

کید أدر خاورمیانه و جهان براي گسترش تغییر ت       ) هاي جوانان به عنوان نمونه    جنبش(اجتماعی  

 ،کننـد ه به طور طبیعی از مرزها عبور مـی هایی کها و گفتمانانگاران معتقدند ایده   سازه .کنندمی

ها براي تحلیل جوامع گراها و لیبرالثیر بیشتري براي تغییرات اجتماعی به نسبت واقع    أقابلیت ت 
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، مردمانی را کـه در    )آي تی (انگاران بر این باورند که، فناوري اطالعات        به عبارتی، سازه  . دارند

 فنـاوري اطالعـات و دنیـاي    ، در نتیجه.کندل می  به هم متص   ،ها و هویت با هم مشترکند      ارزش

هـاي    مسلمانان در خاورمیانه و شمال آفریقا را در مواجهه با مـسائلی همچـون دولـت    ،مجازي

هـا در     دولت ،بنابراین. کندمیو فهمشان را به یکدیگر نزدیک        آگاه   ،ساالري و غیره   ناکام، مردم 

 ،گوینـد گراها میگونه که واقع همان راوانند خود تدهند و نمیمقابل این آگاهی تن به تغییر می   

  .)Buzan, 1998: 133(حفظ کنند 

سـاالري    در مقابل موج مردم   هاي دیکتاتور عرب   نشان داد چگونه دولت    ،هاي عربی انقالب

این آگـاهی و    .  شکست خوردند  ،گفتندانگاران می  همان گونه که سازه    ،و آگاهی مشترك عربی   

 ،در خیـزش جوانـان از مـصر و تـونس تـا لیبـی و بحـرین              » ري عربی ساال مردم«ایده مشترك   

رویکـرد  . گرایانـه در خاومیانـه عربـی اسـت         محـور و واقـع     دهنده ناکامی تحلیـل دولـت      نشان

سـاالري و   گرفتن فضاي گفتمانی مجازي که در آن قواعدي همچون مـردم   نادیده با   ،گرایی واقع

 عـرب در مقابـل پدرسـاالري و         دحترام به فر  عربیت جدید مبتنی بر ا    هویت مشترکی همچون    

ار و این پیروزي با ابـز کرده  هاي عربی کمک انقالببه پیروزي مسلط است، گرایی عربی   جمع

  .اي همراه شده استهاي ماهوارهاینترنت و رسانه

  

  کارگزار -هاي عربی از منظر تحلیل ساختار  انقالب. ج

اي هاي اجتماعی و مـاهواره  مجازي و شبکهبراي بررسی بیشتر نقش فضاي گفتمانی دنیاي   

دهنـده    نـشان پدیده را از منظر تحلیلی کـه  بهتر است این ،هاي عربیدر وقوع و تکوین انقالب 

اي هاي اجتماعی و مـاهواره و شبکه» رکارگزا«ثیر متقابل کنش جمعی جوانان عرب به عنوان        أت

  . قرار دهیم مورد کندوکاو، است»ساختار«به عنوان 

له سـاختار و کـارگزار در نظریـه اجتمـاعی و     أثرترین نوشته درباره مسؤم احتمال بسیار،  به

او تالش نموده از طریق فهمـی دیـالکتیکی از       .  آنتونی گیدنز است   1یابی  نظریه ساخت  ،سیاسی

 بیانگر اعمال و فرایندهاي     ،این رابطه دیالکتیک  . رابطه میان ساختار و کارگزار به این امر برسد        

                                                                                                              
1. structuration theory 
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گـران بـه     آن گونه کـه کـنش  ،)جامعه (يفعاالنه اعضا هاي سازنده و وسیله مهارت ه  عی ب اجتما

 ،ایـن نکتـه  . انـد  ایجـاد شـده  ،اند و نه تحت شرایط انتخابی خودشان      لحاظ تاریخی قرار گرفته   

 کـه   ، بـدین معنـا    دهـد رسـمیت شـناختن دوگـانگی سـاختار سـوق مـی           ه  گیدنز را به سوي ب    

 ولی در عین حال، ابـزار و وسـیله ایـن        ،گزاري انسان هستند  ر کا ساختارهاي اجتماعی ساخته  «

 بسط نظري و کاربردهاي این نظریه را در .)315: 1388 ، واستوکرشمار (»باشند میساخت نیز 

  . ت شاهدیمانگاري ون ویژه در نظریه سازهه  ب،للالم حوزه روابط بین

هاي اجتماعی بـه    ازي و شبکه  شویم که چگونه فضاي مج    با توجه به این نظریه، متوجه می      

کند چگونه اعضاي آن رفتار کننـد و   یک جامعه، معین می    ،گرایانه مثابه ساختار و از دیدگاه کل     

 چگونه کـارگزاران اجتمـاعی در      ،و باالخره  )116 :1386فی،  (اي با هم داشته باشند      چه رابطه 

 نوعی رابطه دیالکتیـک  ، با وجود این، در خیزش جوانان عرب  د؟ثرنؤخلق آن فضا و گفتمان م     

اي وجـود   هـاي اجتمـاعی و رسـانه      میان کنش جمعی و فردي آنان با ساختار یا گفتمان شبکه          

  . شدن انقالبیون و انقالب عرب کمک کرد  به ساخته،داشت و این رابطه

اکنون جـا    هم ،هاي غربی استخراج شده بود     از نظریه  با درك این سطح از تحلیل که عمدتاً       

هـاي   اي بـر انقـالب    هاي اجتماعی و ماهواره   ثیر فضاي گفتمانی شبکه   أله ت أتبیین مس براي   دارد

 ، در میـادین شـهرهاي عربـی   گران عرب و کـسانی کـه خـود بعـضاً          پژوهشنظرات   بر   ،عربی

  .، تکیه کنیماند هاي خود را ساخته انقالب

وص هاي عربی حقوق و سیاست معاصر، درخص       دکتر یوسف جبارین، مدیر مرکز پژوهش     

 و بـا تکیـه بـر    1»نه به خـشونت  «ها با شعار     معتقد است این خیزش    ،دو انقالب مصر و تونس    

.  مساوات اجتماعی بـه پیـروزي رسـید     ،حقوق بشر، عدالت اجتماعی و دولت پاك و همچنین        

در هـاي مـدرن    از طریـق رسـانه  » بازسازي شخصیت عربی«جبارین معتقد است ایده مشترك     

  .)3: 2011جبارین، (ها در حال تکوین است  ب در این انقال،جهان عرب

شناسانه معتقد اسـت جوانـان    ی جامعهه با دیدگا نیزنهار یمنلابوزید، مدیر تحریریه مجله ا    

 ایفـاي   ، خود و همچنـین    2شناختی دست آوردن وجود اجتماعی و هستی     ه  عرب امروزه براي ب   

                                                                                                              
  عنف-والال  .1

 والکونی/  الوجود االجتماعی .2
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اند و این رو آورده  اي اینترنت فضاي مجازي و دنیبه ش فعال در زندگی سیاسی و اجتماعی،    نق

 او معتقد است جوانان عـرب بـه       . است هاي عرب در اینترنت    عنی به چالش کشیدن دولت    به م 

کننـد  هاي اجتماعی براي به بار نشاندن این ایده استفاده می   شدن و شبکه   خوبی از عصر جهانی   

 یک سوم ازجمعیـت سـاکن   دلیل اینکه میانگین  ه  منطقه عربی ب   به عبارتی،  .)5 :2011ابوزید،  (

  . موقعیتی متفاوت با بقیه جهان دارد، دهد می سال تشکیل 29 تا 15جوانان  رادر آن 

 بیکـاري رنـج   ،و مهمتـر از آن     از مشکالت اقتصادي، سیاسی و اجتمـاعی         ،این گروه سنی  

 درصد از 72نزدیک به .  درصد رسیده است25سطح بیکاري در جهان عرب به باالي        . برند می

 29 تـا  25 درصد از میـانگین سـنی   50کند و بیش از ن جمعیت در بخش غیررسمی کار می      ای

ساالري، ضعف احـزاب   کنار این عوامل، فساد، نبود مردم    در. اند ازدواج نکرده  ،سال این جامعه  

هاي جامعه مدنی و تجاوز به حقوق بشر و انصراف جوانان از مـشارکت سیاسـی از                  و سازمان 

اعث هجوم بیش از شصت درصد از جمعیت جوان عرب به دنیاي مجـازي و   ب ،راههاي قانونی 

  .)2011مدلسی، ( براي برجستگی و اهمیت سوژگی خود شده است ،هاي اجتماعیشبکه

 هاي عمومی و وسایل ارتباطاتی جدیـد و     هاي اخیر، با گسترش رسانه      در سال  این جوانان، 

 در پی رهـایی از قیـد    ،هاي اجتماعی به شبکه بردن   با پناه  و    مانند الجزیره  ،ايهاي ماهواره کانال

تـر    بـراي عینـی    ،در ادامه  .)2011 االهرام،(ی برآمدند   حصارهاي دیکتاتوري و پدرساالري عرب    

 تونس و بحرین ،رد مصرا مو،هاي عربیاي در انقالبهاي اجتماعی و ماهوارهکردن نقش شبکه

  .گیردمورد بررسی قرار می

  

  1س تونس، انقالب یا.1

 در بـاب نقـش      2»رسانه اجتماعی و انقالب نسل جدید عربی      «نام  ه  اي ب در مقاله لملوم  الفه  

ر وقوع انقالب یـاس تـونس قلـم    دهاي جمعی عربی مانند الجزیره و تارنماهاي تونسی         رسانه

 اعتصاب عمـومی توسـط      ،1978کند که در ژانویه     اش را این چنین آغاز می     او مقاله . زده است 

از » اتحادیه عمـومی کـار    « براي اولین بار در جهت استقالل عمل         ،رکزي در تونس  سندیکاي م 

                                                                                                              
   الثوره الیاسمین.1

  االعالم االجتماعی و ثوره الجیل العربی الجدید.2
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اي در اقـصی    قیام مردمی گـسترده    ،1984در ژانویه    . وقوع پیوست   بورقیبه به    سسات دولت ؤم

 نـشینی از   عقـب بـه منظـور  جمهور حبیـب بورقیبـه    براي اولین بار بر علیه رئیس        ،نسنقاط تو 

 ، مـیالدي 2011 در ژانویه همچنین،.  بدون تصمیم مردمی برگزار شد    ،باالبردن قیمت مواد اولیه   

از تـرس خـشم   ) بـن علـی  ( باعث فرار اولین حاکم عـرب  ،انقالبی مردمی در عرض سه هفته     

خـالف اعتـصاب     ثیرگـذارترین عنـصري کـه بـر       أمهمترین و ت  ست  لملوم معتقدا . خیابانی شد 

مـستقیم و    همانا، نقـش     ،، دخیل بود  2011 در پیروزي انقالب     1984قیام نان    و   1978عمومی  

لملوم، (اي مانند الجزیره است هاي ماهوارههاي جدید مانند فیس بوك و کانال قابل توجه رسانه

  .)الجزیره نت: 2001

 بـدون شـک   ، به بعـد 1996 از سال   ،نگاي و خبررسانی مدرن کانال الجزیره     وش روزنامه ر

بلیغاتی در جهـت  هاي رسمی و حکومتی ت  روش ابردر بر برانگیزي را    گفتمان متفاوت و چالش   

  . اي حاکمان عرب به ارمغان آورده استهاي منطقهویات سیاسی و ائتالفمن

و فعـالین سیاسـی و      ) اپوزیـسیون (دلیل دعوت از نیروهـاي مخـالف        ه   ب ،این کانال خبري  

بـن علـی   هاي حکومت ها و افشاي شکنجهحقوقی تونسی و برمالکردن فساد و مصادره آزادي 

 افکـار عمـومی و      جگراها و چگـونگی تقلـب در انتخابـات تـونس، باعـث بـسی               اسالم ضد بر

 ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیـره  به رغم ، با وجود این. شدسدستکاري گفتمان انقالبی در تون 

روبروي مقـر وزارت کـشور   ، 2011 ژانویه 14در تونس و پس از اعالم سراسري تظاهرات در  

 تصاویري ،مردم حاضر در این تظاهرات .جزیره به پوشش گسترده آن اقدام کرد   تونس، کانال ال  

 بـه رغـم   شبکه،این . »تشکر، تشکر الجزیره«از الجزیره در دست داشتند که بر آن نوشته بودند     

مـیالدي بودنـد، اقـدام بـه        ي  هاي سال نـو   هاي غربی مشغول پوشش جشن    اینکه تمامی رسانه  

هاي عربی بـود  هاي انقالب این از اولین جرقه. انقالب تونس کردآور  هاي حیرتبازتاب صحنه 

 مجازي و الکترونیکی در تونس را توان آغاز تحركمیبه لحاظ تاریخی،     ).، مرجع نفسه  لوملم(

 اقدام 2ترمان و  و 1سوتف و هنگامی که دو جوان تونسی با اسامی مستعار           1998به تاریخ ژانویه    

  .د کردند، ارجاع دادگذاري در وبالگ خو به اشتراك

                                                                                                              
1 . Foetus 
2 . Waterman 



 52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122

 نـشر اخبـار     بـه  توسط زهیـرا الیحیـاوي       2001، در می    ،اي تونسی متونس نیوز، دیگر تارن   

 کـه در  پرداخـت  مـی آنان هاي احزاب و تجمعات هدانشگاههاي تونس و اخبار سرکوب و بیانی      

و » نـواه «پایگاههـاي خبررسـانی     .  تونس نیز از اهمیـت زیـادي برخـوردار بـود           2011انقالب  

 بـه  2004 و 2002 هـاي  رسانی تونسی بود که هر کـدام در سـال   از دیگر منابع اطالع  » تفاقهاس«

اي  نقـش عمـده  ،هاي اجتماعی تونسی ظهور کردند و در انقالب اخیر مردم تونس        عنوان شبکه 

  . داشتند

 اتفاق افتاد و گروههاي جوانان فیس بـوکی  2010اولین انقالب مردمی در دسامبر      ،بنابراین

جوان » بو عزیزي«ام پلیس به دلیل خودسوزي دهرات علیه اقا مردم را به شرکت در تظ      ،تونسی

نیروهاي امنیتـی   پلیس و   اقدام   ،وانان تونس ج توییترفیس بوك و    . فروش، دعوت کردند   سبزي

.  علیه تظاهرکنندگان در این مراسم را به سراسر جهان مخـابره کردنـد             گلوله مستقیم   شلیکدر  

شدن به شهر بوزید و قصرین و روبروي وزارت کـشور در پایتخـت،             کشیدهاعتراضات پس از    

   .)2011 ،لوسمی(الجزیره را نیز وارد کارزار انقالب کرد 

  

  نیلمصر، انقالب . 2

مـدرن یـا انقـالب      به انقالب پست،هاي نوین آنانقالب بزرگ مردم مصر با توجه به شیوه       

جمهوري اول به دوره ،  به عبارتی.دانندنیز میاین انقالب را جمهوري دوم . سفید مشهور است

توان این گونه بیان داشت که گروههاي اصلی       می بنابراین،. گرددزعامت جمال عبدالناصر برمی   

جمعـه  (نماز جمعـه اعتراضـی    ژانویه که مصادف بود با اولین برگزاري  25روزکننده در    دعوت

 ،1ز گروه خالـد سـعید و جوانـان اخـوان     آوریل که متشکل ا 6 بش عبارتند بودند از جن    ،)خشم

 و گروهی از جوانان حزب جبهه 2 جوانان عدالت و آزادي   بشکنندگان از البرادعی، جن    حمایت

 اقـدام   ، ابتدا در فیس بوك و با الهام از انقالب تونس          ، این گروهها  .دساالري و حرکت الغ    مردم

  .کردند» جمعه خشم«اندازي صفحه فیس بوکی  به راه

                                                                                                              
 )ادبا هم تغییر خواهیم د(معاسنغیر  .1

 )کنیمبه لهجه مصري یعنی تغییر ایجاد می( حنغیر .2
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و اتحـاد جوانـان التجمـع و گروههـاي     ) حـشد ( تغییر مردمی دموکراسی     بش جن ،هبالفاصل

اي پیوستند و این هه جوانان قبطی به این دعوت شبکهبج  ودناصري و حتی جوانان حزب الوف 

  .)4: 2011عبدالحی، ( مصر رقم خورد 2011 ژانویه 25گونه بود که انقالب 

استفاده از منابع قدرت جدید در جامعه مصر در   نتیجه خالقیت، ژانویه25 انقالب   بنابراین،

ها  این فناوري. ر و نظایر آن بودتیئ همچون فیس بوك و تو،هاي اجتماعیاز طریق کاربرد شبکه

سابقه در برپایی بسیج جوانان و گردهمایی آنـان در میـدان     به شکلی بی،هاي اجتماعی و شبکه 

یکی از ایـن  . رغم فشارهاي امنیتی ایفا نمودبه   نقش حیاتی را، قاهره و شهر اسکندریه  رالتحری

که نزدیـک بـه    بود) کلنا خالد سعید(» ما همه خالد سعید هستیم«گروههاي بزرگ فیس بوکی،  

  .در ژانویه ک25هاي اعتراضی در تاریخ   هزار جوان اینترنتی را مهیاي بسیج در فعالیت400

ر اعتراض به تقلب در انتخابـات        به دعوت این گروه د     ،ریشه اصلی این اعتراض سراسري    

 دیگري که به صورت مـستقل و        افراد میان   از. رسد میالدي مصر می   2010پارلمانی پایان سال    

تـوان بـه    می،هاي حزبی به صورت مجازي در انقالب مصر مشارکت داشتند  ایدئولوژي دا از ج

اکنـون    هـم ،این گـروه  .افرادي همچون وائل غنیم، عبدالرحمن فارسی و احمد دومه اشاره کرد 

  .هستند» 1جریان مصري«اندازي حزب جدیدي  به نام مشغول راه

انـدازي    جوانان مصري خارج از کـشور نیـز از طریـق فـیس بـوك اقـدام بـه راه             ،همچنین

 شخـصی بـود و در   پـیش از آن هایی که هایی در باب اخبار انقالب مصر کردند، صفحه       صفحه

هاي اخباري و تبلیغاتی نمایش اخبار و ویدئوهایی  به صفحه،پرتو گفتمان انقالبی و فیس بوکی

مبـدل  ) یـه جالبلط(هاي نبرد خیابانی مردم مصر با نیروهاي امنیتـی و لبـاس شخـصی           از صحنه 

 به چـالش کـشیدن دولـت حـسنی مبـارك توسـط         بنابراین،. )5: عبدالحی، مرجع نفسه  ( شدند

ـ  ،جوانان اینترنتی مصري، نه تنها جهان عرب     سیاري از کـشورهاي مختلـف را بـا ایـن      بلکـه ب

واقعیت روبرو ساخت که جهان جدید فیس بوکی آغاز شده و این آغاز به معناي تغییر اساسی           

  .المللی استدر روش و نوع مدیریت سیاسی ملی و بین

 ،هـاي اجتمـاعی    به خصوص شبکه   ،هاي اجتماعی در انقالب مردم مصر      رسانه مجموع،در  

. ولتی بـه کـار گرفتـه شـدند    دهی اعتراضات ضد د  براي سازمان،ینترنتتا قبل از مسدودشدن ا 

                                                                                                              
 التیار المصري. 1
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هاي جایگزین استفاده کرده و    سرویس اینترنت از کار افتاده بود، اما معترضین از روش          ،هاگرچ

  .)2011فاروق، (کردند یت میئها را توپیام

ین مـصري در  هاي آنالین معترضـ  هاي مصر، الجزیره، گزارشی از فعالیت در جریان ناآرامی  

هاي اجتماعی آنالیـن توسـط   شبکهکه کید داشت أ ت،شبکهاین  . هاي اجتماعی منتشر کرد   شبکه

 .دهی اعتراضات ضد دولتـی بـه کـار گرفتـه شـدند            فعاالن براي برقراري ارتباطاعت و سازمان     

تلفن همراه را براي سـرکوبی و فرونـشاندن اعتراضـات    اینترنت و خدمات نیز مقامات مصري  

 اخبـار  ،در همین ارتباط، معترضین.  اما این اقدامات دیر به اجرا درآمد  ،ام مسدود کردند  ضد نظ 

هایی که   میدانفهرسترا منتشر کردند و ) جمعه خشم(آنالین مربوط به اعتراضات روز جمعه      

  . رساندندشدند را به گوش همه میجمع میدر آنها مردم باید 

یک کـاربر تـوئیتر   .  از ابتداي صبح جمعه منتشر شد، و فیس بوكها در توییتر  این فراخوان 

 و هـم مـسیحیان   روع کردنـد و هـم مـسلمانان    شـ لیساک  معترضین مصري از مسجد و  ،نوشت

هاي قاهره در ابتدا به صورت پراکنـده و در   تظاهرات در خیابان.  همه حضور داشتند ،)ها قبطی(

 را دعوت به دیگران» بیائید، بیائید«عار فضایی آکنده از عدم اعتماد به نفس آغاز شد، مردم با ش        

العربیـه و     همچـون  ،ايهـاي مـاهواره   هاي اجتماعی و کانال    رسانه پس از آن،   .تظاهرات کردند 

  ).3: 2011مروان،  (سخن گفتند »الشعب یرید اسقاط النظام« خیزش عمومی و فریاد از ،الجزیره

 انقـالب  جدیدهاي  یکی از روش،هاي روز جمعه و تظاهرات پس از نماز جمعه    گذاري نام

 ، و بـاالخره 1 تا جمعه رفتن یا جمعـه فـرار  2011 ژانویه 25از جمعه خشم در     . مردم مصر بود  

بـه عبـارتی، در جمعـه       . شد دهی می  سازمانهاي اجتماعی    از طریق همین شبکه    ،2جمعه پایانی 

اي اعی و مـاهواره   هـاي اجتمـ    که فشار شبکه   همگان شاهد بودند   ،11/2/2011به تاریخ   ایانی  پ

 چگونه موجب اعـالم  ،براي تشویق مردم و حرکت آنان از میدان التحریر تا کاخ حسنی مبارك     

  ).6: مروان، مرجع نفسه(شد ) معاون وي(بر کناري مبارك توسط عمر سلیمان 

فقـدان ایـدئولوژي و گفتمـان واحـد در صـحنه سیاسـی عینـی              جوانان مـصري در سـایه     

شناسـان و متخصـصان علـوم سیاسـی بـه            ز کردند کـه نگـاه جامعـه        حرکتی را آغا   ،کشورشان

                                                                                                              
  بجمعه الرحیل.1

  جمعه الحسم.2
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الملـل را بـه ایـن اصـل        گران روابـط بـین     هاي مجازي و آنالین را تغییر داده و پژوهش         جنبش

 بلور به طور شگرفی در دنیاي مجازي و عصر ارتباطات ت، که مفهوم قدرتباورمند کرد اساسی  

  .یافته است

هـاي سیاسـی    انان مصري که هـیچ وابـستگی بـه جریـان     خودشان را جو ،1 آوریل 6 فعاالن

، در سـال  این جنبش .اند کرده معرفی و هدفشان را تحول در صحنه سیاسی مصر اعالم         ،ندارند

 هزار عضو جوان براي دعوت از      75هاي فیس بوك با بیش از       الي صفحه  ه میالدي از الب   2008

 در همراهـی بـا کـارگران        2008دهـی اعتـصاب عمـومی آوریـل           سازمان به منظور مردم مصر   

دههـا زخمـی در ایـن    بر جاي مانـدن    شدن سه نفر و      کشته. کارخانجات اعالم موجودیت کرد   

. هاي سیاسی نامرئی مصر مبدل سـاخت    آوریل را به عنوان یکی از جریان       6 جوانان   ،تظاهرات

 شولی جنـب   انجامید، به شکست2009 این گروه براي اعتصاب آوریل    يگرچه دعوت سراسر  

ائـتالف جوانـان   «سـیس   أ پـس از مـشارکت آنهـا در ت         ،2011 ژانویـه    25 آوریل در    6سایبري  

 حمایـت از  ،، با همکاري جوانان اخوان المسلمین، الجبهه، عدالت و آزادي و همچنین          »انقالب

 چه در انتخابات ریاست جمهوري و چه در اقدام او جهت بازگشت بـه    ،عیدکاندیداتوري البرا 

هـاي مهـم در    ه خشم، این جریان اجتماعی فیس بوکی را به یکی از جریـان مصر در روز جمع  

  .)8 :2011عبداللهی، (وقوع و تکوین انقالب مصر مبدل ساخت 

 در تـوتیر و  3»همه ما فـداي مـصر  « و 2حق را به کشورم بازخواهم گرداند «شعارهایی نظیر   

هاي اجتماعی  یر بسزاي شبکه  ثأدهنده عمق و ت     نشان ،فیس بوك و انتشار آن در خیابانهاي مصر       

  .)9عبدالهی، مرجع نفسه، ( در انقالب مردم مصر بود

 بود میلیون نفر 2/21 ژانویه بالغ بر 25 قبل از ، کاربران اینترنتی در مصر    ،آمار رسمی مطابق  

فزایـد کـه   ا گزارش تکنو وایرسی می.  میلیون نفر افزایش یافته است1/23 به ،که بعد از انقالب  

 به حدي در انقالب مصر زیـاد بـود کـه    ، همچون فیس بوك و تویتر     ،هاي اجتماعی هثیر شبک أت

                                                                                                              
  شباب السادس من ابریل.1

 هارجع حق بلدي. 2

  کلنا فداکی یا مصر.3
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کردنـد کـه پـس از    هاي اجتمـاعی اسـتفاده مـی    میلیون نفر از این شبکه  2/4 ، ژانویه 25قبل از   

  .)2011دم جدید االنترنت فی مصر، خمیلیون مست( میلیون نفر رسیده است 6 به ،انقالب

  

  )الجزیره مصر(ر الجزیره  و انقالب مص. 2 -1

 تجربه و هویت مشترك در میان       گیري محمل نوینی براي شکل   اي عرب،   تلویزیون ماهواره 

تبدیل » ظیمتاالر صوتی ع«عرب را به    جهان   ،»نوبل«این موضوع بنا به گفته      .  است ودهاعراب ب 

: 1382هینبـوش،  (ده در حال گردش اسـت   راطالعات در سطح گست    و نظرات   ،کرده که در آن   

جز (دلیل پوشش مستمر اعتراضات خیابانی در بعضی کشورهاي عربی        ه   کانال الجزیره، ب   .)72

گـران   برخـی تحلیـل  . هاي عربی مبـدل شـد   گر اصلی غیرحضوري در خیابان  به کنش ،)بحرین

الجزیره، به هنگام تعطیلی دفترش در قاهره، بیش از هر زمان دیگـري بـه   خبري معتقدند کانال  

 چه در سقوط بن علی و چـه در سـرنگونی رژیـم مبـارك      ،ریک خیابانی گر اصلی در تح    کنش

  .تبدیل شد

اي تبدیل کرد، استفاده گر اصلی رسانه مواردي که کانال الجزیره را در مصر به کنشیکی از   

القرضاوي بـه    .د یکی از ستارگان کانال مزبور و مشهور جهان عرب بو          ،»یوسف القرضاوي «از  

هـا  ، از آن  در پیـام تلویزیـونی بـه مـردم مـصر           ،هاي قـاهره   در خیابان رغم اعالم منع آمد و شد       

، او از کانال الجزیره بـه صـورت زنـده،          .هایشان برنگردند تا سرنگونی مبارك به خانه    خواست  

االصل مقـیم قطـر، اعـالم       مصري ،قرضاوي. مشارکت در تظاهرات را واجب شرعی اعالم کرد       

  . 3 برو تا خرابی مصر افزایش نیافته،2ن به این مردم رحم ک،1کرد مبارك برومی

 ،هـاي عـرب   گر اماراتی معتقد است دولت    در همین خصوص، عبداله الخالق عبداله، تحلیل      

. هاي این کانال استشانسی کنند و این از خوشکانال الجزیره را متهم به تشویق خرابکاري می

گر مهمی بود و  ، الجزیره کنشعبداهللا معتقد است در خالل بحران تونس و تظاهرات مردم مصر

گـر   ، تحلیـل همچنـین . شدبه این قوت تحریک و تشویق نمی     جنبش مردمی   اگر الجزیره نبود،    

                                                                                                              
  ارحل یا مبارك.1

  ارحم هذا الشعیب.2

  ارحل حتی الیزداد خراب مصر.3
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معتقد است پوشش خبري الجزیره باعـث شـد   » عبدالوهاب بدرخان «،نسیاسی لبنانی مقیم لند   

قنـاة  ( لحق شـود کنندگان م  به تظاهرات، در تونس از خیابان سبقت بگیرد و در قاهره  این شبکه 

  .)3: 2011 ،الجزیره و الصفحه

 نقش کانال الجزیره به مراتب بیشتر از رادیو صوت العرب جمال عبدالناصـر             بیان دیگر، به  

  .)، الصفحه2011عبداهللا، (رئیس جمهور سابق مصر است 

هـاي   روزنامه واشنگتن پست در بحبوحه بهار عرب، از پوشش خبـري و گـسترده انقـالب       

 به شدت انتقاد ،هم ریخته و امنیت آن را مختل کردهه یل اینکه منطقه خاورمیانه را ب به دل،عربی

  .)2011الجزیره للثورات العربیه، تنتقد تغطیه واشنگتن پست (د رک

ایـل سـت و   نهاي الجزیره و العربیه بر روي  هاي کانال صر، به رغم قطع برنامه    مدر انقالب   

 اقـدام بـه   ،ویژه الجزیـره ه وي مصر و لیبی، العربیه و بدلیل ارسال پارازیت از س  ه  ب ،عرب ست 

 با وجود این، کانال     .هاي جدید کردند  هاي خود از میدان التحریر بر روي فرکانس       خش برنامه پ

 هاي این کانال خبري را    زبان اجازه داد برنامه    هاي عرب   به تمامی کانال   ،الجزیره در اقدامی نادر   

هـاي  ن اقدام الجزیـره مـورد اسـتقبال بـسیاري از کانـال             ای .به صورت انحصاري پوشش دهند    

کانون /  ینابر25القناة الجزیره،   (پرمخاطب عرب در بازتاب و پوشش انقالب مصر قرار گرفت           

  .)2011الثانی، 

هاي خود را قطـع و شـروع بـه پخـش            برنامه ،زبان کوچک و بزرگ     کانال عرب  12حدود  

هاي خود کردند و میـدان التحریـر آنالیـن را بـراي     هاي الجزیره خبري بر روي فرکانس     برنامه

  .)8 :2011شریت، (بینندگان عرب، بازتاب دادند 

الجزیـره زنـده   «نـام  ه  کانال مستقلی را بالجزیره، به سرعت  ، پس از انقالب مصر    ،همچنین

الجزیره مصر، (کند  نقشی اساسی بازي می،ر تکوین انقالب مصرداکنون  همافتتاح کرد و » مصر

2011(.  

نگاري و دیپلماسـی عمـومی در دانـشگاه       پروفسور رشته روزنامه   ،»فیلیب سیب «شاید نظر   

هاي جدیـد جهـانی    چگونه رسانه (ثیر الجزیره   أت«نام  ه  کالیفرنیاي جنوبی در کتاب معروف او ب      

او معتقـد  . بدهـد هـاي بـاال    نوشـته بهتري  اعتبار عینی،)سازندالمللی را می ل سیاست بین  تشکی

فیلیـب  . تواند مطالعه شـود  سیاست و دیپلماسی عمومی در خاورمیانه نمی ، بدون الجزیره  است
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اي جدید توانسته از نظر کارگیري ابزارهاي رسانهه دلیل به  ب،الجزیرهکه کند سیب، یادآوري می

  .)10: 2011 سیب،( ساالري در جوامع عرب شود  سرآغاز آگاهی از مردم،المللیبین

  

  زبان هاي عرب از فیس بوك تا کانال؛قیام بحرین. 3

گذرد، قیـام و انقـالب مـردم ضـد نظـام وراثتـی و اسـتبداد                 آنچه در بحرین گذشت و می     

ویج براي تربودن اکثریت مردم  از شیعهحداکثر استفاده را  بحرین،حاکم بر نظام  .پادشاهی است

 وسـف القرضـاوي   سـکوت شـیخ یو  . اسـت م وابستگی این قیام به کشورهاي شیعی کرده     اتها

 از تأثیراین انقالب  الشعاع قرارگرفتن     تحت هدهند نشان ،روشنفکران عرب در مقابل این انقالب     

با تجهیـزات  ( ورود بیش از هزار سرباز سعودي        ،به عبارتی . المللی است اي و بین  عوامل منطقه 

فقنامـه   طبـق توا ،و نیروهاي دیگري از کشورهاي شوراي همکاري خلیج فـارس         ) کامل نظامی 

اي  هـاي مـاهواره   سـکوت کانـال   . شـده تبـدیل کـرد       بحرین را به کشوري اشغال     ،1سپر جزیره 

 نفوذ دولت قطر،اعمال دهنده   نشان، از العربیه گرفته تا الجزیره   ،زبان در قبال این تحوالت     عرب

رنـگ   در جهت تحت فشار قراردادن الجزیره براي امتنـاع از پوشـش ایـن قیـام مردمـی و کـم          

  .)2011سید احمد، ( هزار بحرینی در میدان مروارید بود 150دادن حضور بیش از  جلوه

 فوریـه   14و العربیه با تلویزیون رسمی بحرین در پوشـش اخبـار قیـام              هماهنگی الجزیره   

هاي خـارج از ایـن   هاي مستقل و شیعه و همچنین بحرینی   مورد انتقاد بسیاري از رسانه     ،2011

 در روزنامـه    ،گـران عـرب    کی از پـژوهش   ی ،احمد یلقمري ،  زمینهدر همین   . کشور قرار گرفت  

 مخاطب میلیون   50بیش از   که   شبکه الجزیره اي   از گفتمان رسانه   انتقاد  با ایر،الوطن چاپ الجز  

سـف کـرده   أشش وقایع بحـرین ابـراز ت  از دوگانگی این کانال در قبال پودارد، در جهان عرب  

طـرف    مبنی بر پوشش اخبار بـی  1996،ز اساسنامه سال     ا گزیدن  دوري واقدام الجزیره را نوعی   

  .)، الوطن الجزایري2011یلقمري، (داند می

 کانـال   ،2011 فوریـه    14، از زمان اعالم روز خـشم توسـط جوانـان بحرینـی در               همچنین

، به صورتی محرمانه گزارش شبکهاین  اننگار خبریکی از . الجزیره از انتشار این خبر سرباز زد    

                                                                                                              
  درع الجزیره.1
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 ، دشمنی با شیعه بود و عالوه بـر آن ،که جو حاکم در استودیو و میز تحریریه الجزیره       داده بود   

  .)3: 2011حداد، (گذاشت  میثیر أ خود به خود بر نظام قطر نیز ت،در منامهتحوالت 

اي لبنانی که مـشغول پوشـش قیـام مـردم بحـرین بودنـد،             هاي ماهواره  با وجود این، کانال   

مواجـه  پارازیـت  با ارسـال  ، از طرف خود عرب ست،     MTV  و دالمنار، الجدی ،  OTVهمچون  

ولـی   ،شـد  اعتراض وزارت ارتباطات لبنان به مدیریت عرب ست در ریـاض  موجبکه   شدند

 بـراي همـاهنگی بـا    ،ارسال پارازیت از سوي عربـستان سـعودي   . هیچ پاسخی به آن داده نشد     

الثـوره العربیـه توفقـت علـی     (  شدهاي آل خلیفه در مواجهه با قیام مردم بحرین انجام       سیاست

  .)2011مشارف الخلیج، 

تمالی شروع شد و اخبار وقایع آن هاي اج فوریه مردم بحرین از شبکه14با وجود این، قیام 

 فوریه و روز خشم  14 انقالب   ،1 فوریه 14ائتالف جوانان   . انتشار یافت ها  همین شبکه طریق  از  

، یوسـف   5 جمعیت وفـاق اسـالمی     ،4افرمانی مدنی  ن ،3 جمعیت دانشجویان بحرینی   ،2در بحرین 

 از جمله صفحات دعوت از مردم براي تجمع و تظـاهرات در میـدان مرواریـد          ،ابراهیم و غیره  

  .)2011ابراهیم، ( فوریه این کشور بودند 14 در بحبوحه انقالب ،منامه و دیگر شهرهاي بحرین

 هـزاران تـصویر و ویـدئو از       یله انتـشار  وس،  الن سیاسی بحرینی  هاي فیس بوکی فعا   صفحه

 ایـران و کانـال   ، کانال خبري العالمزمان  هم.جنایات بشري آل خلیفه در میدان مروارید گردید      

شده  هاي بارگذاريهاي اجتماعی و ویدئو کلیبکوثر و المنار نیز از طریق همین شبکه ال،االنوار

  . بحرین کردند فوریه مردم14 اقدام به پخش و پوشش گسترده قیام ،در یوتیوب

اي در فیس بوك ایجاد شده که به پوشش هاي اخیر بحرین، صفحه    در پی ناآرامی   همچنین،

آماري که در قیاس با جمعیـت  .  هزار عضو دارد80پردازد و حدود   اخبار معترضان بحرینی می   

 ویـدئوي مـصاحبه بـا    ،عـالوه بـر ایـن   . رسـد یک میلیون نفري بحرین، چشمگیر به نظـر مـی   

  . هاي فراوان در شبکه یوتیوب منتشر شده است در نسخه،ان معترضورزشکار

                                                                                                              
 . فوریه14 ثوره،  ائتالف شباب.1

  فبرابر یوم الغضب فی البحرین14 ثوره .2

  جمعیته طالب بحرین.3

  اعتصام مدنی.4

  جمعیه الوفاق االسالمیه.5
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شـده و امـضاي    هـاي دستگیر  ر حمایـت از فوتبالیـست     هاي فیس بـوك د    اندازي صفحه  راه

 سیاسی است کـه    هاي هاي اعتراضی، از جمله فعالیت    نیهاي اینترنتی و تشکیل کمپ    دادخواست

ز ویـدئوهاي منتـشرشده از اعتراضـات        غیـر ا  . در پی حوادث اخیر بحرین شکل گرفته اسـت        

اي انـد، صـفحه  ها تکثیـر شـده   ماها و وبالگ  نهاي مرتبط که در تار     و عکس  خیابانی در بحرین  

 تیم ملی بحرین، در فیس بوك ایجاد شده که عنوان آن          شده براي همراهی با بازیکنان بازداشت    

  .  است،1»نان منتخب بحرین هستیمکهمه ما با بازی«

 آقاي -عکسی از عالء حبیل    شامل  و   هزار عضو دارد     5یل این صفحه حدود     تصویر پروفا 

هـاي  شـبکه (» مـا همگـی در انتظـارت هـستیم    «وي آن نوشته شده  ر است که بر -گل بحرین   

   .)سی. ، بی بی 1390اجتماعی و معترضان بحرینی، 

اي در یرحرفـه  بـا روشـی غ     ، العربیه وابسته به عربستان سعودي نیز مانند الجزیره        ،در مقابل 

 اي آل هایی در راستاي سیاسـت رسـانه       اقدام به پخش گزارش    ،پوشش اخبار قیام مردم بحرین    

انقالب مردم بحرین را وابسته به ایران و در راستاي برپـایی جمهـوري               این شبکه، . خلیفه کرد 

ن ه العربیـه در همـی  کهاي شیعی از شـب   ها و عالمت   پخش تمثال . کرد اسالمی بحرین تفسیر می   

 به غیر از شیعیان مـذهبی، شـیعیان         ،این در حالی بود که در میدان مروارید       . شدراستا انجام می  

  . ها و احزاب چپ حضور داشتند و شعار غالب آنها سقوط نظام بودسکوالر، ناصري

ـ    در برنا،در همین راستا، عبداله مدنی نویسنده وابسته به آل خلیفه       نـام  ه مه کانـال العربیـه ب

هـاي   ت ارزیابی و دیگر انقـالب     سامی خرابکارانه و نادر   د انقالب مردم بحرین را اق     ،»اتاضاء«

او معتقد بود میـدان مرواریـد در دسـت          . داندساالري و حقوق بشري می     عربی را جنبش مردم   

 ،العربیه و سپر جزیره واي بحرین، الجزیره دلیل ضعف رسانهه هاي العالم و المنار بود و ب کانال

» گـرفتن از بیگانگـان عیـب نیـست     مدنی به صراحت اعالم کرد کمک. حرین شتافتندبه یاري ب 

  .)2011مدنی، (

  ، فوریه مردم14هاي عربی در قبال قیام  توان گفت در سایه اجحاف رسانه      می ،با وجود این  

هـاي مـردم    ویژه فیس بوك، تا حد زیادي توانـست در خـدمت آرمـان   ه   ب ،هاي اجتماعی شبکه

اي و تعامل نمادینی را میان کنش اعتراضی فرد بحرینی و ساختار مجازي و رسانهبحرین درآید 

                                                                                                              
  کلنا مع العبین المنتخب البحرینی.1
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به هم متصل  و گفتمانی اعتراضی را    را   فضاي مجازي    و فضاي خیابانی    ،این تعامل . ایجاد کند 

  .نمودبندي می شکل

  

  گیري نتیجه

 فـاوتی بـر   بـه طـور مت     سازد می قادر گر اجتماعی را   اي است که کنش    پتانسل رابطه  قدرت،

 ،شرطی نیز هـست    اي قدرت،  پتانسیل رابطه  .ثیر بگذارد أگران اجتماعی ت   تصمیمات دیگر کنش  

نهادها ممکن است درگیر روابط قدرت  .شود ولی توسط پتانسیل ساختاري حاکم مشخص نمی  

ارجـاعی   گر، مفهوم کنش .روي ساختار حاکم اعمال کنند موضوعاتشان را به نحوي بر شوند و 

 و نهادهـا  هـا،  سـازمان  گـر اجتمـاعی،   کـنش  ي،گر فرد کنش موضوعات کنش هستند،به برخی  

 ،همـین رابطـه    در .سـازند   الگـوي بنیـادي زنـدگی نـویینی را مـی           ،هـا  شبکه .ها  شبکه ،باالخره

ایـن   .بینیم ها را نیز می    شبکه کنیم، همانطور که ما زندگی را مشاهده می       نویسد می» فریتیجوف«

گـران   شکـن  هـا،  توانـایی شـبکه    .اند معانی راسبب گشته   تعامل و   نحوي هاي اجتماعی به   شبکه

هـسته   وجود این، با .کنند قدرت عرض اندام می    مقابل مراکز  وجود آورده که در   ه  ب جدیدي را 

رقم زده   اي را  نوعی جامعه جهانی شبکه   و  اي شده    جامعه شبکه  باعث ایجاد  ،آوري تغییرات فن 

  ).,Castells  10 :2009– 20( است

قدرت   به مثابه ساختار،اي جامعه جهانی شبکه این نوشتار مشخص ساخت که چگونه

قدرت و پتانسیل کنش در مقابل ساختار حاکم  گران عرب،  به کنش،جدید اجتماعی

 نفوذ گر  با کنشصورت نها توانستند خود را به آ چگونه ،باالخره و داد پدرساالرانه عربی را

  .مان تغییر تعریف کنندسپهر اجتماعی در جهت گفت

معتقد است  ،»جامعه و فرهنگ اقتصاد، عصر اطالعات، « عنوانادر کتاب خود ب کاستلز

را با الگوي جدید  ما  به بعد،2000 از سال ،ویژهه  م و ب1990 از سال ،انقالب ارتباطات

م نزدیک هه نقطه از جهان ب ارتباطات همانند ارتباط وایرلسی که تعامالت اجتماعی را در هر

حال توسعه نیز با استقبال زیادي  کشورهاي در این مهم حتی در .کرده است روبرو، ساخته

  دیگر در برداشت سنتی رایج رسانه مطرح نیست،،اینترنت و ارتباط وایرلسی .مواجه شده است

هاي  شبکه در دل این تغییرات، .ها هستند بلکه آنها ابزارهاي ارتباطالت تعاملی میان انسان
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ید ؤکه خود م اند  این ارتباط اضافه شدهانگردان  به صحنهتوییتراجتماعی نظیر فیس بوك و 

این نوشتار نیز  ).,Castells 13-5 :2010( تغییرات در سطوح اجتماعی و سیاسی جهانی است

تونس و بحرین را در  سه انقالب مصر، شدن،  توجه به انقالب ارتباطات در عصر جهانیاب

اي را در  هاي ماهواره هاي اجتماعی و کانال اهمیت شبکه و تشریح کرد مانسایه همین گفت

  .وقوع و تکوین بهار عربی مورد بررسی قرار داد

شدن  جهانی امکانات نوینی را که روند جوانان عرب بیش از هر چیز، هاي عربی، در انقالب

له أمس شده کنونی، یدر دنیاي جهان بر این اساس، .به خدمت گرفتند در اختیار بشر نهاده،

هاي جمعی و ارتباطات  رسانه ثیر،أحلقه مرکزي بر این ت ثیر بر افکار عمومی است وأ ت،مرکزي

تبدیل به عمل   آورده که شبکه ارتباطات،دوجوه شدن، این امکان را ب جهانی .باشند جهانی می

شدن سود  انیفراگرد جه از مدرن، انقالبیون پست به این معنا، .جمعی و حرکت جمعی شود

مدرن  هاي عربی نیز شاهد بودیم که جوانان پست در انقالب .)133: 1387پورسعید،( جویند می

جنبش  .عربی را به تسخیر خود درآرودندکشورهاي هاي   چگونه خیابان،اي عرب و شبکه

 فوریه 20گرایانه  جنبش اصالح انقالب تغییر یمن،  فوریه جوانان لیبی و بنغازي،17انقالبی 

ی مجازي عهاي اجتما ثر از شبکهأهمگی متنیز حتی جنبش اعتراضی در اردن هاشمی  و مغرب

  .باشند که نیازمند بررسی بیشتر در نوشتاري جداگانه است  میانبز هاي عرب کانال و
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