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 1390/12/17 : تاريخ دريافت       * اشرف نظري علي

 1391/3/17 : تاريخ پذيرش       * *لقمان قنبري

 * **شناس محمد رضا حق
 

   چكيده
اهميت اين  .  كند  اي پيدا مي ـ اجتماعي اخير در برخي كشور عربي هر روز ابعاد تازه  هاي سياسي بحران

هاي حـادث     ها و انقالب    تحوالت و ماهيت متفاوت آنها از حيث ظهور و استمرار ـ در مقايسه با جنبش    
هاي مختلفي در رابطه با چرايـي و چگونگـي           ها و تحليل  گيري ديدگاه  ـ موجب شكل شده در گذشته

پردازان سياسي و اجتمـاعي ايـن      روي نظريه هاي پيش  ترين پرسش يكي از مهم.  رخداد آن شده است
هاي نوين اجتماعي چـه نقـشي در ايـن            ها چيست؟ رسانه  گيري اين ناآرامي بوده است كه علل شكل

ــ اجتمـاعي را      توانند تحـوالت سياسـي      اي چگونه مي    هاي اجتماعي نوين رسانه  ميان دارند؟ شبكه
هـاي    انگيزانند و به آن جهت بخشند؟ در اين راستا، پرسش اصلي پژوهش اين است كه تاثير شبكه   بر

است؟ فرضيه پـژوهش ايـن          هاي كشورهاي تونس، مصر و ليبي چگونه بوده    نوين اجتماعي بر خيزش
عنوان متغيير مستقل وجود داشته كه از طريق متغير      است، كه در اين كشورها مطالبات دموكراتيك به

 . شده است) متغير وابسته(هاي اخير سياسي  گيري خيزش منجر به اوج) هاي اجتماعي شبكه(واسطه 
شـناختي، بـراي      يابي به شناختي واقعي و تحليلي منصفانه از منظري جامعه         هدف مقاله حاضر، دست

روش .  باشد  هاي نوين اجتماعي مي  فهم ماهيت تحوالت كنوني در كشورهاي عربي و تبيين نقش رسانه
 . ـ تحليلي است پژوهش، توصيفي

هـاي اجتمـاعي،      هـاي عربـي، جنبـش       هاي نوين اجتماعي، اينترنت، خـيزش      رسانه:  واژگان كليدي 
 شناسي  جامعه
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 مقدمه
ــا گــسترش ابزارهــاي جديــد ارتبــاطي، شــكل جديــدي از كنــش                در ســال  هــاي اخــير ب

در ايـن راسـتا ابزارهـايي ماننـد اينترنـت، موبايـل، و               .  اجتماعي در حال پيدايش است    ـ  سياسي
از .  انـد   اي فضاي مناسبي براي ايجاد ارتباط دوسويه و گاه چندسويه ايجاد كرده         هاي ماهواره شبكه

هـاي    هـاي غيردولـتي و گـروه        هـاي اجتمـاعي جديـد، سـازمان         جنبش1990 نيمه نخست دهه    
ها، اعتراضات شهروندان در مـورد مـسائل          سياسي، با حضور در فضاي مجازي و ماهوارهـ  اجتماعي

سو ابزاري    هاي نوين، از يك     اين رسانه   بنابر.  دهند  ، و جهاني را تجهيز نموده و جهت مي ، ملي محلي
گـران    هـا كنـش     براي تبليغ و اشاعه نمادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و باورهـا و ايـدئولوژي      

ـ اجتماعي در جهان و ارتبـاط       اجتماعي گوناگون است و از سوي ديگر، منبع مهم آگاهي سياسي
   1 .هاي اعتراضي است فعاالن سياسي با مردم و برانگيزاننده رفتار

شـدند، در عـصر حاضـر         عنوان ابزاري ساده براي انتقال معاني تلقي مي        ها كه در ابتدا به رسانه
هاي اطالعاتي، كل حيات انسان را تحت تاثيـر      اند كه با تأسيس شاهراه  داراي چنان جايگاهي شده
تحـول در حـوزه ارتباطـات و        .  اند  هاي متفاوتي را در زندگي پديد آورده        قرار داده و معاني و كنش 

هاي نوين ارتباطي، منشا تحوالت عظيم در عرصه قدرت سياسـي و اقتـصادي در            آوري توسعه فن
هاي اخير در كشورهاي عربي نمونه بارزي از تـاثير وسـايل        خيزش  در اين رابطه.  است شده   جهان

بسياري از حـوادث،     به طوري كه  .  باشد  ـ اجتماعي مي   ـ ارتباطي در فضاي سياسي    اي نوين رسانه
رويدادها و تحركات اجتماعي در تونس از طريق اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي به خـارج از      

هـاي    ها آمدنـد و عليـه سياسـت        پس از تونس، مردم مصر و ليبي به خيابان.  شد مي كشور مخابره 
 . شان شعار دادند آميز حاكمان تبعيض

اما مساله قابل تامل، تسري ناآرامي از يك كشور به كشورهاي ديگر در زمـاني كوتـاه بـود؛ تـا        
اند؛ چرا كه معتقدند مردم تـونس و          هاي اجتماعي ناميده   را سال شبكه 2011 آنجا كه برخي سال 
هاي اجتماعي دو نظام ديكتـاتوري را     دهي شبكه گيري مؤثر از قدرت سازمان مصر توانستند با بهره

اگر شما خواستار يك جامعه آزاد هستيد، فقط در دسترسي بـه اينترنـت عملـي       «.  سرنگون كنند
اين جمله يك جوان سي ساله فعال مـصري بـه نـام وائـل، در مـصاحبه بـا شـبكه               » .خواهد شد
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. يعني تنها دو روز قبل از سقوط ديكتاتور مصر، حسني مبارك، اسـت  2011 ان در فوريه  .ان .سي
هـاي نـوين ارتبـاطي، بـه خـصوص            دهندگان اين انقـالب بـا اسـتفاده از رسـانه            در واقع، سازمان

ي   هـا   هـا و پيـام      هاي اجتماعي موجود در اينترنت نظير فيس بوك، توييتر، يوتيـوب، متـن            شبكه
هـاي سـنتي      نقـش رسـانه     2 .كنندگان را به منظور ايجاد تغييرات سياسي انتـشار دادنـد        تظاهرات

هـاي جديـد ارتبـاطي و اطالعاتـي           آوري  پيش از ظهور فـن   )  ـ تلويزيون ويژه مطبوعات و راديو به(
به همين دليل و متاثر از نقش آنهـا در دو قـرن گذشـته                .  بيشتر مورد توجه بود  )  ويژه اينترنت به(

اما درحال حاضـر شـاهد رواج برخـي از مفاهيـم           .  ناميدند  مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي مي
تا آنجـا   .  اي هستيم   گيري جامعه اطالعاتي و جامعه شبكه ها، شكل نظير عصر اطالعات، عصر رسانه

اي زنـدگي و فـضاي ذهـن          هاي مـاهواره    مرزي از طريق فضاي مجازي و شبكه        كه اطالعات برون
داده و موجـد يـك        جمعي افراد جامعه را تحت سيطره خـود قـرار     مردم و به تبع آن فضاي زيست
از .  اسـت   هـاي فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي، و اقتـصادي شـده              سري تغييرات اساسي در حوزه    

اي و تقويـت     هاي قبيله  ترين اين تغييرات در كشورهاي تونس و مصر، كاهش سطح وفاداري    عمده
مفهوم شهروندي، گسترش طبقه متوسط جديد، بازتعريف نقش و جايگـاه زنـان، افـزايش تـضاد               

تر از همـه گـسترش روحيـه آزادي خواهـي و            فكري سنتي با نخبگان جديد و مهم نخبگانميان 
امـا در رابطـه بـا ليـبي قـضيه قـدري متفـاوت و                 .  اسـت   طلبي در ميان مـردم بـوده          دموكراسي

 . هاي سياسي شده است اي موجب برخي تنش هاي قبيله وفاداري
هاي كـشورهاي   هاي نوين اجتماعي، بر خيزش پرسش اصلي پژوهش اين است كه تاثير شبكه

است؟ فرضيه پژوهش اين است، كـه در ايـن كـشورها مطالبـات             تونس، مصر و ليبي چگونه بوده
) هاي اجتمـاعي    شبكه(عنوان متغير مستقل وجود داشته كه از طريق متغير واسطه      دموكراتيك به
هدف مقاله حاضـر، فهـم      .  شده است )  متغير وابسته (هاي اخير سياسي     گيري خيزش  منجر به اوج

باشـد و از      هاي نوين اجتماعي مي     ماهيت تحوالت كنوني در كشورهاي عربي و تبيين نقش رسانه  
 . ـ تحليلي بهره گرفته شده است روش پژوهش، توصيفي

هـاي    مبحث اول به بررسي رابطـه رسـانه       :  است  شده      مقاله حاضر به سه مبحث اصلي تقسيم 
ها به طور كلي و اينترنت به طور خاص در حـوزه           نوين و سياست و چگونگي تاثير روزافزون رسانه
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هـا و اينترنـت در افزايـش          بنابراين تالش خواهد شد تا نقـش رسـانه    .  سياسي پرداخته شده است
مبحـث دوم بـه بررسـي       .  مطالبات سياسي و گسترش ايده تغيير سياسي مورد توجه قـرار گـيرد        

در .  ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي سه كـشور تـونس، مـصر و ليـبي اختـصاص دارد                  
با محوريـت سـه كـشور       (هاي نوين اجتماعي درجوامع عربي  مبحث سوم، جايگاه و عملكرد شبكه

 . مورد بحث قرار خواهد گرفت) تونس، مصر و ليبي

 چارچوب نظري

هـاي ارتبـاطي، ديـدگاه        پردازان رسـانه    عنوان نخستين نظريه    هارولد اينس و مارشال لوهان به
هـاي يـك      نظر اينس اين بود كه منش و ماهيت رسـانه  .  ها دارند  نسبتا مشابهي درباره نفش رسانه

همين ديدگاه را مك لوهان گسترش داد و        .  گذارد جامعه تاثير نيرومندي بر سازمان آن جامعه مي
هـا موجـود در       به اين معناكه ماهيت رسـانه  .  ها همان پيام هستند اين ايده را مطرح كرد كه رسانه

  3 .گذارند ها بر ساختار جامعه تاثير مي هاي رسانه يك جامعه بسيار بيش از محتوا يا پيام
يورگن هابرماس با نظريات خود مفهوم حوزه عمومي را به شكلي نوين وارد عرصـه مطالعـات           

رو نقش وي در احياي مطالعات رسانه بـا        سياسي از جمله در زمينه ارتباطات و رسانه كرد و از اين
اي اينترنـت،     ساختار شـبكه  .  هاي اخير غيرقابل انكار است      ارجاع به مفهوم حوزه عمومي طي دهه    

گـيري    كند تا به فرآيندهايي در حال شكل هاي نوين اجتماعي فراهم مي اين امكان را براي جنبش
هـاي ارتبـاطي مـدرن،        رسـانه .  كه محصول يك رشته برخوردهاي اجتماعي هستند تبديل شـوند 

دهنده جامعه مـدني و       اي، از اجزاي تشكيل  ـ حرفه هاي داوطلبانه سياسي و صنفي  همراه با تشكل
 . هاي مدني و نظارت بر حكومت را بر عهده دارند اند كه توليد و توزيع آگاهي عرصه عمومي

ليك، كارشناس ارتباطات سياسي، درباره رابطه اطالعات و ارتباطات با توسـعه سياسـي و           آدام
هدف دموكراسي در اصل دسترسي مردم به قدرت سياسـي و كنـترل            «:  نويسد  ساالري، مي  مردم

. آن است و در اين عرصه دسترسي بيشتر به اطالعات، دستمايه تحقق دموكراسـي اصـيل اسـت               
در   4 ».سازد تا به مشاركت آگاهانـه در سياسـت بپردازنـد            زيرا اين امر شهروند معمولي را قادر مي   

گران فردي، گروهي، و جمعي و آكنـده          واقع فضاي سايبرنتيكي، فضاي براي حضور مجازي كنش
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در اشـاره  »  سايبر دموكراسي«اصطالح .  از ارتباطات بين آنها، توليد و انتقال اطالعات و نهادهاست
وگـوي      رود، و بـر بازتوليـد فـضاهاي گفـت           كـار مـي     به پيشبرد دموكراسي با كاربست اينترنت به      

گـران اجتماعـي      در اين فـضا كنـش    . هاي عمومي مجازي متمركز است اجتماعات مجازي و حوزه
ـ اجتماعي راجع به مسائل سياسي و اجتماعـي        هاي اجتماعي و گروهاي سياسي همچون جنبش

  5 .رسند وگو پرداخته و اجماال به توافق مي گوناگون به بحث و گفت
هاي نوين ارتباطي بر اين باور است كه دسترسـي عمـوم           شانتي كالتيل در تبيين نقش رسانه

هاي عظيمي از جامعه به اطالعـات و تـصاوير      هاي نوين اينترنتي، موجب دسترسي بخش به رسانه
اينترنت با جاي دادن طيف وسـيعي از       6 .ممنوعه شده و مخالفت مردم عادي را تشديد كرده است

ـ اجتماعي در فضاي مجازي و سايبرنتيكي، از يك سو ابزاري بـراي    گران سياسي بازيگران و كنش
گران اجتماعـي    تبليغ و اشاعه نمادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، و باورهاي و ايدئولوژي كنش

گوناگون بوده است و از سوي ديگر، منبع مهم آگاهي سياسـي ــ اجتمـاعي در جهـان و ارتبـاط             
فعاالن سياسي با مردم، و در نهايت برانگيزاننده مهم رفتارهـاي اعتراضـي و بـسيج اعتراضـات در            

  7 .جهان بوده است
انقـالب      ويـژه   ــ بـه    در دو دهه گذشـته    )  ICTs(    هاي اطالعاتي و ارتباطي  آوري ظهور و رواج فن

را دچار دگرگونـي  )  عناصر سياسي و روابط بين آنها(اينترنت در يك دوره بسيار كوتاه عرصه سياست 
ـاهيم عرصـه         ها و ارتباطات رايانه  آوري در نتيجه ظهور فن. كرده است ـام مف اي و ديجيتالي، امروزه تم

ـاتي دارنـد         هايي تعريف مي  گيري از صفت  سياسي با بهره مفاهيـم  .  شوند كه ماهيتي ارتباطي و اطالع
ـان جديـد را نـشان               ICTs    اي  پايه مانند الكترونيكي، ديجيتالي، مجازي، سايبر و آنالين ماهيـت جه
ـالي  /  شهروند الكترونيكي، دولت مجازي:  دهند  مي ـايبر /  ديجيتالي، دموكراسي ديجيت الكترونيكـي،  /  س

ـ متشكل  آنالين و امثال آنها اشاره به عصري دارند كه در آن جامعه الكترونيكي/  حكومت الكترونيكي
ــ و سياسـت      هايي داراي حـداقل يـك بعـد وجـودي الكترونيكـي             ها، اجتماعات و سازمان     از انسان

ها كـه اكنـون بـه كمـك ابـزاري چـون               مانوئل كاستلز، اين شبكه    8 .الكترونيكي در حال ظهور است
 : داند هاي زير مي اند را داراي ويژگي هاي بزرگ اطالعاتي رخ نموده اينترنت و شاهراه

 ـ اطالعاتي هستند؛ ـ قاعدتا داراي استمرار زماني به مفهوم جديد ارتباطي
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 ـ كنش متقابل مستمر آن در زمان و مكان جريان دارد؛
كـم از داخـل سيـستم         گرايي اسـت و عوامـل واگـرا كـم           ـ جهت عمده ارتباطي به سوي هم   

 شوند؛ صورتي خود به خود كنار گذاشته مي به
رسانند كه در تك تك اجزا به تنهـايي موجـود          ها، خواصي را به ظهور مي ـ كليت واحد شبكه

  9 .نيست
هـا، اينترنـت،      ها، وسايل ارتبـاط از راه دور، انفورماتيـك، رايانـه            هاي ارتباطي، ماهواره راه بزرگ

صـنعتي يـا عـصر        طور كه آلوين تافلر عصر فـرا    هاي بشر هستند و همان دستاورد تجارب و انديشه
مـوج  «ناميده بود، اينك با پديده اينترنـت بـه سـوي            »  موج سوم «ارتباطات و تبادل اطالعات را 

به وجود آمده بود اينـك در قـرن           1980 در حركت هستيم و انفجار اطالعات كه از دهه  »  چهارم
شـود و اطالعـات در        اي به شدت نقل و انتقال و مبادله مي        وسيله وسايل چندرسانه ويكم به بيست

  10 .زا را دارند حقيقت حكم موتور انرژي

 اينترنت 

اوليـن نطفـه شـبكه در پنتـاگون         .  هاي اينترنت در دوره جنگ سرد شكل گرفت       اولين زمينه
ايجاد شد و اولين نام آن شبكه       1969 اين شبكه در .  يعني ستاد فرماندهي ارتش آمريكا بسته شد

هـا    تـا مـدت   .  هاي تحقيقات پيـشرفته پنتـاگون بـود         بود؛ كه مخفف آژانس پروژه    )  ARPA(آرپا  
ها و مشاغل ديگر جامعـه توسـعه پيـدا         ها بود، اما به زودي در تمام بخش اينترنت مختص دانشگاه

 : باشد توان گفت اينترنت داراي سه تاثير عمده مي به طور كلي مي 11 .كرد
نخست آنكه اينترنت با ايجاد اشكال نو، تعامل و فراهم كردن فضاي مالقات براي افراد و غلبـه      

وگوي آزاد و دموكراتيك در جوامع اينترنـتي، تقويـت       هاي مكان و زمان، ترويج گفت بر محدوديت
همچنيـن اينترنـت بـا تـسهيل جريـان          .  انجامـد   جمعي به تجديد حيات اجتماعي مي  اقدام دسته

هاي خود اين ديدارها، مشاركت سـازماني را          رو و فراهم آوردن زمينه   در   اطالعات در ديدارهاي رو
 دهد؛  افزايش مي

هـاي    تر اينكه همه كـاربري      شود و مهم    دوم آنكه، اينترنت مانع توجه فرد به اجتماع واقعي مي 
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وجوي   گرفته در اينترنت با هدف جست     هاي صورت اينترنتي ماهيت اجتماعي ندارد، بيشتر فعاليت
 گيرد؛ و  اطالعات يا پرداختن به تفريحات انفرادي صورت مي

هـاي مربـوط بـه        بر خالف اسـتدالل   .  كند  سوم اينكه، اينترنت سرمايه اجتماعي را تكميل مي   
نقش اينترنت در افزايش يا كاهش سرمايه اجتماعي كه بر تغيير چگونگي تعامل افراد در خـارج از    

هاي خارج از     شبكه تمركز دارد، در اين ديدگاه زندگي روي شبكه در حكم نوعي گسترش فعاليت     
بر اين مبنا ممكن است نقش اينترنت در حفظ پيوندهاي موجود مؤثرتـر      .  شود شبكه نگريسته مي

در واقع اگر كـاربران بـه موضـوعاتي ماننـد مـشاركت          .  از نقش آن در ايجاد پيوندهاي جديد باشد
اي نداشـته باشـند، اينترنـت بـه چنيـن مـشاركتي كمـك                  سازماني و سياسي هيج گونه عالقـه      

توانـد مثـال      در اين زمينه بهترين مثال براي تاثير اينترنـت در عرصـه سياسـت، مـي             12 .كند نمي
دردي افكـار     هاي چياپاس، هم    ه  اين گروه با استفاده از اينترنت، از در . ها باشد هاي زاپاتيست چريك

عمومي جهاني را به نفع خود بسيج كرد و با برانگيختن فشارهاي خارجي عليه دولت مكزيك، لبه      
ها آنچنان بود كـه       تاثير تبليغات متكي بر اينترنت زاپاتيست    .  تيغ نيروهاي ضد شورش را كُند كرد

 13 .عنوان ابزار انقالب در عرصه تبليغات و جنگ ياد كردند نظران از آن به بيشتر صاحب
همچنيـن  .  رسد اينترنت افراد را بيش از گذشته وارد عرصـه عمومـي كـرده اسـت                  نظر مي  به

خواهي و تقاضاي مشاركت سياسـي     كننده به فرايندهاي دموكراسي عنوان عاملي تسريع اينترنت به
در اين زمينه افرادي چون رينگولد، بيكر و باربر از نوعي جديد از      .  و اجتماعي شتاب بخشيده است

العـاده    گويند كه منظور از آن حـضور و نفـوذ فـوق             سخن مي»  تله دموكراسي«دموكراسي به نام 
باشد؛ چراكـه     هاي نوين ارتباطي در حيات سياسي و ملزومات دموكراسي مانند انتخابات مي      رسانه

گـيري از     توانند گزينش سياسي خود را در مورد مسائل جامعه و حكومـت بـا بهـره        شهروندان مي
  14 .وسايل ارتباطي انجام دهند

 هاي اجتماعي شبكه

هـا از طريـق       ايـن شـبكه   .  هاي مجازي در فضاي سايبر هـستند    هاي اجتماعي، جماعت شبكه
يابي، محيطي را براي تعامل و تبادل آرا          هاي دوست  ها و سايت  روم ها، چت هاي ايميل، وبالگ گروه
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هايي ازجمله ارايه واقعيت مجـازي، سياسـت بـر              اي، پيامد ظهور جامعه شبكه 15 .آورند وجود مي به
زمان با انقالب اطالعاتي همـراه خـود        زماني و جنگ مجازي و تهديد نرم را هم بال رسانه، زمان بي

هاي الكترونيك، فرهنگ عصر اطالعات را در چـارچوب انتقـال نمادهـا شـكل            واسطه.  آورده است
در اين زمينه ژان بودريار، انديشمند سياسي فرانسوي، بر اين بارو است كـه امـروز در                 16 .دهند مي

جامعه مدرن شاهد گزار از مرحله مادي به مرحله نمادين و وانمودگي هستيم و در جامعه جديـد          
  17 .باشد مي) هاي اجتماعي شبكه(ها و نمودها  اصالت با نشانه

آوري الكترونيك جديـد مـدت زمـان         فن«: نويسد ميآشوب در سياست جهان روزنا در كتاب 
تواننـد    است كه شهروندان عمال مـي    ها را چنان فشرده ساخته ها و جنبش الزم براي بسيج سازمان

تـري ببيننـد كـه بـراي          هاي خود را در قالـب بـزرگ    گيري ها و سمت هم انباشت شدن مهارت بر
ي شـهروندان بـه حـدي در          هـا   گيري  ها و سمت    رويدادها پيامدهايي دارند و توانايي بسيج مهارت 

تر شده است كه اثر عملي آن افزايش توانـايي تـشخيص و بيـان              مقايسه با گذشته بيشتر و وسيع
آوري   به طـور كلـي آنچـه در اصـطالح فـن            18 ».آشكار مشاركت مدني موثر در اقدام جمعي است

افزارها خدمات و محصوالتي است       هايي از وسايل، تجهيزات، نرم     شود، مجموعه اطالعات ناميده مي
هـاي مختلـف      كه بستر اوليه توليد، توزيع و اثربخشي انواع مختلف اطالعات و تاثيراتي كه بر حوزه

اكنـون در يـك دهكـده جهـاني بـا             توان گفت هم    اين، مي بنابر. باشد گذارد، مي نظام اجتماعي مي
بـراي  .  كنيم كه بر يك شالوده اطالعاتي استوار اسـت         پيوندهاي الكترونيك و مخابراتي زندگي مي

كشور   6 هاي اخير، شمار كشورهاي متصل به اينترنت در سطح جهان از حدود     نمونه درطول سال
در ادامه ضمن بررسي وضعيت سياسي ـ اجتماعي كشورهاي        19 .كشور افزايش يافته است 170 به 

گـيري    در شكل     هاي نوين رسانه  مصر، تونس و ليبي در دوران ديكتاتوري، جايگاه و عملكرد شبكه
 . تحوالت اخير مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي تونس، مصر، ليبي در دوره ديكتاتوري

هـاي    هاي عميق مشاركت مردمي در كشورهاي عرب، تـسلط حاكمـان       يكي از موانع و آسيب
شود و راه را براي تسلط كامل        اين نوع سيطره هژمونيك سبب سركوب فرديت مي.  ديكتاتور است
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نظـام  »  سازي  مشروع«و  »  ايدئولوژي«اي با حمايت    در چنين فضاي سركوبگرانه.  كند نظام باز مي
در درون اين كشورها تحوالتي كـه بـا افـزايش درآمـدهاي        .  نمايد در جهت بازتوليد خود عمل مي

شروع شد، موجب افزايش رفـاه عمومـي، توقعـات فزاينـده، توسـعه آمـوزش               1973 نفتي از سال 
عمومي، رشد ارتباطات و شهرنشيني، مهاجرت فزآينده و گسترش طبقات متوسطه منجـر شـد و     

بـا    20 .هاي مدني را ايجاد كرد      ها و سازمان   هاي بيشتري براي مشاركت در نهاد روي هم رفته تقاضا
و بروز انقـالب اسـالمي در         1980 اي در دهه   المللي و منطقه وجود اين، از يك طرف تحوالت بين

هـاي    هاي جامعـه مـدني و گـسترش انديـشه           گيري نطفه   تري براي شكل  هاي مساعد ايران زمينه
 . اسالم سياسي در كشورهاي خاورميانه فراهم آورد

هاي هنگفت نفتي، چندان به مطالبـات و        مندي از ثروت  هاي عرب به واسطه بهره بيشتر دولت
توان گفت در كشورهاي عـرب منطقـه،          هاي سياسي ـ اجتماعي جامعه توجه ندارند و مي  خواسته

آمريـت در مديريـت       21 .قدرت كامال جنبه شخصي داشته و فاقد حقانيت و مقبوليت عمومي است 
ـ  هاي عريان عليه فعـالين سياسـي        گر و اعمال خشونت هاي حكومت سياسي جامعه از طرف نظام

هـاي اجتماعـي      هـاي محدودسـازي در شـبكه        مدني و در پيش گرفتن اعمال حذف و سياسـت          
توان واكنشي به ناكارآمدي ساختار قدرت سياسـي          بنابراين بهار عرب را مي  .  همچنان ادامه داشت

هاي فرهنگي    دانست كه همچنان در دست گروهاي سنتي بود؛ اعتراض به اينكه چرا به توانمندي      
بهار عرب رخ نمود تا اين نكتـه را      .  جامعه، فرصت شكوفايي و بالندگي و كارآمدي داده نشده است

در ادامه به صورت مـوردي        22 .فرياد زند كه مناسبات اجتماعي كنوني، نادرست و نپذيرفتني است  
 . و به بيان شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي سه كشور تونس، مصر و ليبي خواهيم پرداخت

وسـيله حـزب      بـه   1956 ترين كشورهاي عربي از سال   زده عنوان يكي از غرب تونس به:  تونس
بورقيبه به توسـعه    .  شد  جمهور حبيب بورقيبه اداره مي     سوسياليست دستوري تحت رهبري رييس

زد، امـا بـا وجـود         شدت مذهبي دست   آموزشي، اقتصادي، و خدمات اجتماعي در يك چارچوب به
در ضمن دو حادثه    .  كردند  درصد جمعيت زير خط فقر زندگي مي    22 ، بيش از 1978 اين در سال 

تظـاهرات مردمـي      1978 مهم پايه مشروعيت رژيم حبيب بورقيبه را به لـرزه در آورد؛ در ژانويـه        
هـاي تجـاري و حـزب دسـتوري           وسيله كارگران آغاز شد و اين نشانه پايان اتحاد ميان اتحاديه        به
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تر از آن شورشي بود كه در نتيجه بيكـاري، عـدم توجـه بـه كـشاورزي و فقـر در               حاكم بود، مهم
در تونس نظام حاكم شخصي است، كه اين بار به جـاي آنكـه پادشـاه                 23 .مناطق جنوبي آغاز شد

جمهور نام دارد؛ چون با قدرت و نفوذ حزب حاكم، رياست جمهـوري بورقيبـه     خوانده شود، رييس
، بقيـه انتخابـات در حقيقـت فرمايـشي بـوده            1981 العمر تلقي شده و غير از انتخابات سال   مادام
كه مـردم     طوري  اوضاع داخلي و ايجاد اختناق جديد عرصه را بر سياسيون تنگ كرده بود، به .  است

راديـوي  .  رو شده و به آن رضايت دادند       با خبري غيرمنتظره روبه 1987 تونس در روز هفتم نوامبر 
وزيـر    علـي، نخـست     العابـدين بـن     اي را پخش نمود كه طبق آن ژنرال زين  تونس در اين روز بيانيه
  24 .جمهور و فرمانده كل قوا اعالم كرد و بورقيبه را از كار بركنار نمود ديروز، خود را رييس

در هر صورت تونس از زمان به قدرت رسيدن بن علي تنها يك دوره كوتاه دموكراسي واقعـي         
تا انتخابات پارلماني و رياست     )  زمان به قدرت رسيدن   (  1987 و آزادسازي سياسي؛ يعني از نوامبر 

طي اين مدت كوتاه بار ديگر احزاب فعاليت خود را آغـاز       .  را تجربه كرد 1989 جمهوري در آوريل 
هـاي سياسـي در       فعاليـت .  كردند و پس از اصالح قانون مطبوعات نشريات گوناگون منتشر شدند     

تونس به داليل مختلف، ازجمله نزديكي جغرافيايي با اروپا، آشنايي اكثر مردم به زبـان فرانـسوي،         
به دليل پيشينه استعماري فرانسه در اين كشور، فرهنـگ و سيـستم سياسـي تـونس متـاثر از                     (

ها جهـانگرد    گستردگي سيستم آموزش، وجود مراكز عالي، رفت و آمد ميليون)  استعمار بوده است
خصوص اروپايي، گسترش فعاليت مطبوعات و به طور كلي گسترش آگـاهي عمومـي مـردم، از        به

اين در بين مردم تونس، مفاهيمـي       بنابر.  ساير كشورهاي منطقه و جهان عرب بيشتر بوده و هست
با وجـود ايـن     .  داري هستند  از قبيل حزب، صنف و آزادي مطبوعات مفاهيم شناخته شده و سابقه

كـه  »  حبيـب بورقيبـه   «از زمان زمامداري  .  جمهور قدرت مطلق را در اختيار دارد در تونس رييس
هـاي سياسـي      رفتـه آزادي    شـود، رفتـه     عنوان پدر استقالل و قائد اعظـم تـونس شـناخته مـي           به

اي دموكراتيـك از      ، دولت تالش كرد چهره   1987 علي در سال  با به قدرت رسيدن بن.  شد محدود
هاي مـدني و سياسـي بـاز        در نتيجه تا حدود زيادي فضاي سياسي براي فعاليت. خود نشان بدهد

، همراه بـا    1990 علي ادامه داشت، تا اينكه در آغاز        اما اين روند در چند سال اول حكومت بن.  شد
بروز مشكالت سياسي و اقتصادي ناشي از انجام اصالحات سياسي و اقتصادي و چگونگي برخـورد    
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گراهـا فـضاي بـاز سياسـي كنـار            خـصوص بـا اسـالم       علي بـا نيروهـاي مخـالف، بـه          نيروهاي بن
هاي داخلي محدود شـده و ايـن خـود         در اين شرايط بار ديگر عرصه فعاليت رسانه 25 .شد گذاشته

در اين شرايط به گفته اسـتفن ليتـل جانـسون،          .  ها را بر عهده داشت دولت بود كه مديريت رسانه
ايـن اگـر      بنابر.  آورده سازد   شوند كه بتواند نيازهاي بيشتري را بر     اي بيشتر وابسته مي افراد به رسانه
اي بيابد كه كاركردهاي گوناگوني و دلخواه او را داشـته باشـد، از آن بيـشتر اسـتفاده              كسي رسانه

هاي مياني جامعـه بـراي        هاي تونس، اليه   صدايي بودن رسانه در اين زمينه با توجه به تك.  كند مي
علي در صدد بود با بستن دست و          هاي ديگر رفتند؛ چرا كه بن   بيان اعتراضات خود به دنبال رسانه

 26 .ويژه راديو و تلويزيون، دوام حكومت خود را تضمين كند ها به پاي رسانه
» دومينو«صورت    هاي مردمي شكل گرفت و به  تونس نخستين كشوري بود كه در آن خيزش

برانگيز در مورد تـونس ايـن اسـت كـه بـرخالف               نكته تامل .  به ديگر كشورهاي عربي سرايت كرد 
هاي ظهور يافته در منطقه ريشه اقتـصادي دارنـد، در ايـن              هايي كه معتقدند بيشتر بحران  ديدگاه

مقاله شواهدي ارايه خواهد شد تا نادرستي اين ديدگاه اثبات شود؛ زيرا اقتصاد و وضعيت معيـشت   
كـه جمعيـت زيـر        چنان.  علي به سرعت در حال بهبودي بوده است مردم به خصوص در دوران بن

وضـعيت  .  رسيده است   2010 درصد در سال  4 به كمتر از  2000 درصد سال  14 فقر اين كشور از 
بـر اسـاس    .  خط فقر در تونس، همانند اوضاع بيكاري نيز در اين كشور رو به بهبودي بـوده اسـت       

بـه    2003 درصـد در سـال      15 آنچه از كتاب واقعيت برگرفته شده است، نرخ بيكاري نزديك بـه          
همانند اوضاع بيكاري و خط فقر در تـونس، تـورم           .  رسيده است 2010 درصد در سال   13 كمتر از 

در اين زمينه دفتر عمـران سـازمان ملـل          .  دوران بن علي و دوران مابعد از آن قابل قياس نيستند    
عنـوان يكـي از         ميـالدي، كـشور تـونس را بـه         2000   متحد در گزارش خود پيرامون فقر در سال

در اين گـزارش، تونـس     .  موفق بوده است  كرد كه در راه كاهش فقر و فقرزدايي  كشورهايي معرفي
كشورهايي ماننـد چيـن و تايلنـد            بهبود شرايط زندگي مردم در رديف      لحاظ اقدام جدي در راه به

ميليـارد    64/5 از      بـه بيـش     2001 تونس در پايان سال         قرار گرفت و ميزان توليد ناخالص داخلي   
درصد است، در حالـي       4/8 رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور هم اينك حدود       نرخ. دالر رسيد

هرچنـد    27 .درصد بود   6/25 حدود  199 تا    1990 هاي    كه ميانگين نرخ رشد مذكور در فاصله سال 
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دهـد، امـا پـذيرش ايـن          ـ تورم باال ـ در دوران مابعد انقالب در هر كشوري روي مي      اين وضعيت
نگـاه بـه    .  تواند توجيه خوبي براي انقالبيون باشد       وضعيت با اميد به بهتر شدن اوضاع در آينده مي 

دهد كه اعتراضات مردمـي       ـ يعني دوران بن علي ـ نشان مي     دوران ماقبل از انقالب در اين كشور
ناشي از بدتر شدن اوضاع اقتصادي نيست؛ زيرا در اواخر قدرت بن علي تورم در حال كاهش بـوده     

شـود    هايي كه از وضعيت اقتصادي در تونس ارايه شد، اين سوال به ذهن متبادر مي        با نشانه.  است
چندان اسفناك اقتصادي در ايـن كـشور، چـرا چنـان خـيزش مردمـي                كه در صورت وضعيت نه

 الشعاع خود قرار داد؟  گرفت كه تمام منطقه را تحت شكل
توان گفت در تونس يك توسعه نامتوازن در زمان بن علي شـروع            در جواب به اين پرسش مي

زمـان    بدين معني كه توسعه اقتصادي منجر به رشد يك طبقه متوسط جديد گرديد كه هـم      .  شد
كردنـد و از آنجـا        اي را در حوزه سياسي و اجتماعي مطرح مي ها و مطالبات تازه اين طبقه خواسته

ها جامه عمل بپوشاند، نوعي شكاف سرپوشيده        توانست به تمام اين خواسته كه دولت بن علي نمي
در جامعه ايجاد شد، تا اينكه با يك جرقه اين انبار مطالبات سركوب شده فوران كند و در نهايـت              

ترين مانع در راه توسـعه و پيـشرفت اقتـصادي و اجتماعـي                مهم.  منجر به بركناري بن علي شود     
ناپـذير بـراي      كشور تونس، چگونگي تداوم روند آزادسازي سياسي بود كـه شـرط الزم و اجتنـاب          

نظامي كردن رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي و فرهنگي كشور و ادغام در اقتـصاد جهـاني و در                 
  28 .باشد نهايت راه حل نهايي انجام اصالحات و برقراري ثبات درازمدت مي

نمود   در كنار اين مساله رژيم حاكم بر تونس با طرفداران جنبش اسالمي به شدت برخورد مي     
آنـان از تجديـد حيـات       .  گذاشـتند   هاي غربي و عربي هم بر اين جنايات سرپوش مي     و خبرگزاري

توان از مباحث باال چنيـن برداشـت كـرد         در واقع مي 29 .اسالمي در تونس به شدت نگران هستند
در تونس، فضاي بـسته و سانـسورهاي اعمـال          »  علي  بن«كه يكي از عوامل اصلي سرنگوني رژيم    

در كنار ديگـر عواملـي چـون        ...)  راديو، تلويزيون، مطبوعات و     (هاي اصلي آن كشور    شده بر رسانه
گو نبودن حكومت طرف ديگـر   هاي فزاينده از يك طرف و پاسخ گسترش طبقه متوسط با خواسته

جوانان كه در سايه استبداد حاكم بر تونس ابزار وجود در فـضاي اجتمـاعي و سياسـي       .  بوده است
هاي اجتماعي به اظهار نظر بپردازند و احـساس       واقعي را نداشتند، در صدد بر آمدند تا از راه شبكه
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گردانند؛ و چه بسا همين مايه دلگرمي و سرازير شدن بـه         را در فضاي سايبري به خود بر» بودن«
  30 .ها بود خيابان

رتبه نيروي هوايي ارتش مصر و از         پس از ترور انورسادات، حسني مبارك از افسران عالي :  مصر
هرچند حسني مبارك در ابتداي روي كار آمـدن از          .  داران غرب قدرت سياسي را قبضه كرد طرف

كرد، ولي در عمل سياسـت        گفت و از آن حمايت مي     نظريه سيستم چندحزبي در مصر سخن مي
هاي نظامي و غيرنظامي حفظ شود؛ زيـرا ايـن           اي تنظيم شده بود كه تعادل بين سازمان گونه او به

بنابراين حيات سياسي مبارك همانند ساير نظاميـان حـاكم در        .  كار براي بقاي وي اهميت داشت
هاي سياسي و ايجاد توازن قوا بين گروهاي اجتماعـي         كشورهاي حال توسعه در گرو تامين آزادي

كـارگيري زور خالصـه       نبود، بلكه به خاطر سرشت ضد دموكراتيك حكومت نظاميان فقط در بـه           
نـام    تدوين گرديد و قوه مقننه آن از مجلسي به     1971 قانون اساسي اين كشور در سال  31 .شد مي
احزاب در اين كشور محدود بوده و احـزاب       فعاليت .  شود عضو تشكيل مي 392 با » مجلس خلق«

، احزاب سوسياليست كارگر، سوسيال ليـبرال و     )NDP(حزب دموكرات ملي :  آن عبارتند از   عمده
اي برخـوردار     جمهور از اختيارات گسترده  با اين حال، طبق قانون اساسي مصر رييس 32 .كمونيست

جمهور به صورت قدرت مطلقـه در ايـن كـشور          است و همين عامل باعث گرديده است كه رييس
رتبـه    به طوري كه اعضاي كابينه و نمايندگان مجلس و سـاير مـسئوالن عـالي         .  اعمال قدرت كند

 . دانستند جايگاه و موقعيت خود را مديون او مي
تري را در     مدني نسبتا قوي    اما گردشگري و روابط گسترده با غرب، نهادها، شهروندان و جامعه

ساالنه در حدود يك ميليون نفـر توريـست از ايـن كـشور ديـدن              .  كشور مصر به وجود آورده بود
جامعـه مـصر    .  انـد   ها هرگز مطابق آن تصوير منفعلي كه از آنها ارايه شده، نبوده  مصري 33 .كنند  مي

در جامعـه   .  برعكس ديگر كشورهاي عربي، در حقيقت واجد پويايي سياسي فراوانـي بـوده اسـت            
گرايان عرب تـا      ها و از ملي     گرا تا ماركسيست هاي اسالم هاي مختلف سياسي، از راديكال مصر گروه

اى بيش از نزديك بـه يـك          المسلمين با سابقه    براي مثال اخوان. اند ها همواره فعاليت داشته ليبرال
الوفد و اللغـد نـيز دو حـزب مطـرح در مـصر             .  قرن منادى اسالم سياسى در اين كشور بوده است

امـا در   .  انـد   ها و مطبوعات مـستقل مـصرى نـيز تـا حـدودى آزاد بـوده             رسانه. شوند محسوب مى



 

 

52 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هـا،    گاه اجـازه تأسـيس احـزاب، رسـانه          كشورهايي همچون ليبي، يمن و بحرين و عربستان هيچ        
  34 .مطبوعات، اصناف و ساير نمادهاى جامعه مدنى داده نشده است

با اين حال شاهد بسته شدن نطفه جامعـه مـدني و نهادهـاي آن در مـصر در دوره مبـارك                     
يعني طي سه دهه اخير، جامعه مدني در مصر همـواره سـركوب شـد، احـزاب سياسـي               .  هستيم

شدند، دسـتگاه قـضايي فاسـد         ها بسته، فعالين سياسي و روشنفكران بازداشت مي     ممنوع، روزنامه
طـي دو دهـه     .  گرفـت   هاي دانشگاهي نظارت شديدي صورت مي   بود و بر كار نشر كتاب و فعاليت

هاي مـدني بـه       هاي تروريستي و تامين امنيت، فعاليت گذشته، رژيم مبارك به بهانه مبارزه با گروه
  35 .اي سركوب شد شكل وحشيانه

ترين صنايع مصر، نساجي، شيميايي، نفت، سيمان، فلزكاري، فوالدسازي          لحاظ اقتصادي مهم به
ن كشور، بالغ بر     .  و محصوالت كشاورزي است درصـد آن     13 ميليون نفر است كه     13 نيروي كار اـي

هاي نظامي    هزينه.  كار هستند   درصد در خدمات مشغول به     24 درصد دركشاورزي و  24 در صنايع، 
درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختـصاص        5/3 درصد و آموزش و پرورش نيز  3/7 آن در سال، 

هـاي جـدي      لحاظ اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي بحـران          ها نيز به    با وجود اين، مصري . است داده 
گـيرد و بـه ازاي        اند، براي مثال، سالي نزديك به سه ميليارد دالر از آمريكا كمك مـي     داخلي داشته

هـا نتوانـست      ايـن كـشور بـراي مـدت         بنابر.  كنند  اين پول رفتار سياست خارجي خود را تنظيم مي
ـ اجتماعي داخلي تدبير كند و از درجه وابـستگي خـود         چارچوبي را براي تنظيم نيازهاي اقتصادي

هاي نخست دهه هفتاد ميالدي، گذار از اقتصاد سياليستي به اقتـصاد آزاد منتهـي      در سال 36 .بكاهد
بنابرايـن  .  خواهي شـد    به رشد جامعه مدني گرديد كه در نهايت اين مساله منجر به رشد دموكراسي 

خواهي در عرصـه      در همان ابتدا مصر در حوزه اقتصاد ناتوان عمل كرد و اين مساله در پروسه آزادي 
مبارك، از يك سو از طرف جامعه تحت فشار بود تا اصـالحات سياسـي را     .  تاثير نبود سياسي نيز بي

انجام دهد و از طرف ديگر از واگذاري قدرت و تقسيم آن در بين مردم و نهادهاي برآمـده از بطـن               
  37 .بود جامعه كه نمايندگي جامعه را برعهده داشتند، بيمناك

در بين كشورهاي خاورميانه جامعه مدني در مصر از پيشينه تاريخي بيشتري برخـوردار بـوده     
. اي بر سر راه فعاليت جامعـه مـدني در آن كـشور وجـود دارد              با اين حال هنوز موانع عمده.  است
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هاي افراطي مانع جريـان       فقدان تساهل سياسي، ساختار سنتي دولت اقتدارطلب مبارك و گرايش
الحـزب الوطنـي    (»  حـزب ملـي دموكراتيـك     «حزب حاكم در مصر يعـني   .  اند زندگي مدني بوده

محوريت رييس و رهبري، عدم اشاعه ارزش دموكراسي و آمـوزش نقـد، محدوديـت       )  الديمقراطي
تحوالت جدي در سطح رهبري و عدم برگـزاري            گذاري، فقدان گيري و قانون مشاركت در تصميم

بنابرابن   38 .باشد  موانع اجراي دموكراسي درون احزاب اين كشور نيز مي         انتخابات سراسري از جمله
چنيـن  .  هايي منفـي ظـاهر شـدند        در مصر، مبارك و كارگزاران حكومت مصر در نفش شخصيت       

كـردن رونـد برقـراري دموكراسـي و ثبيـت             تعبيري از ايـن جهـت درسـت اسـت كـه متوقـف              
هاي حساب شده حكومت محقق شد و شخص مبارك در اين          اقتدارگرايي، در نتيجه سياست شبه

سركوب و قدرت فردي مبارك از يك طرف، و معـضالت اقتـصادي،             39 .زمينه نقشي عمده داشت
تمركز ناهمگون جمعيت، معضل مسكن و اشتغال از سوي ديگر، اجماع عمومي پـيرامون فقـدان              

ها و تقلب گسترده در انتخابات،       در دوران مبارك سركوب تمامي گروه.  مشروعيت را شكل بخشيد
  40 .بود به طور روزافزوني در حال گسترش

هاي سياسـي در      هاي دهه شصت ميالدي، معمر قذافي پا به صحنه بازي  در واپسين سال:  ليبي
ترين نماد مدرنيته در ذهن مـردم ليـبي،           عنوان برجسته   در اين زمان ارتش به.  جهان عرب گذاشت

هاي آنها نيازمند وجود يك دولت نيرومند با توانايي        اين گمان را پديد آورد كه تحقق يافتن خواسته
ايـن، نظاميـان در كـسوت         بنـابر .  قراي ثبات و در نهايت پيشرفت كـشور اسـت         دهي براي بر سامان

زمان در گوشه و كنار جهـان عـرب وارد صـحنه سياسـي                تنها در ليبي، بلكه هم  رهبران سياسي نه
در اين ميـان    .  كار گرفتند هاي خود به گرايي را به منظور توجيه سياست بيشتر آنها آموزه ملي.  شدند

گام باشـد و      ستيزي پيش   قزافي نياز رواني مردم ليبي را به خوبي درك كرد و بر آن بود كه در غرب  
در واقع، حكومت قذافي در دوران جنـگ       41 .دست گيرد از اين طريق حتي رهبري جهان عرب را به

بندي شرق و غرب متولد شد و سـرهنگ قـذافي تحـت تـاثير افكـار سوسياليـستي،                      سرد و بلوك 
هـا    هاي جمال عبد الناصر رهبر مصر و با تكيه به ثروت نفت ليبي بر آن شـد تـا از جنبـش            ديدگاه

هاي مخالف غرب و آمريكا حمايت نمايد، ولي عدم اهتمـام             بخش و حكومت مردمي، سازمان آزادي
هـاي عربـي رهـبري ليـبي، عـدم كـارايي افكـار                  جدي اتحاديه عرب و كشورهاي عرب به آرمـان        
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المللـي و غيـر       گرايانه عربي، فروپاشي شوروي سابق در كنار بروز تحوالت وسيع در نظـام بيـن         ملي
 42 .هاي نظام ليبي به پايان رسـيده اسـت       ها و آرمان مبين اين مطلب بودند كه تاريخ مصرف ديدگاه

 . سرنگون شد 1390 مرداد  31 سرانجام پس از تالش شش ماهه انقالبيون، قذافي در 
بنيـاد  .  ها رويكرد سوسيالسستي بـر اقتـصاد ليـبي حـاكم بـود              در زمينه اقتصادي براي مدت  

امـا بعـد از     .  باشـد   اقتصادي اين كشور بر پايه نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از فـروش نفـت مـي       
و از  )  ارشـادي (فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي، دولـت سـعي كـرد از اقتـصاد سوسياليـستي                   

گـزاري    از طريـق جـذب سـرمايه      )  ليبرالـي (اين، گرايش بـه اقتـصاد آزاد       بنابر.  تمركزگرايي بكاهد
يـك نظـام جمهـوري      «، ليـبي داراي     1977 بنا به قانون اساسي    43 .خارجي تا حدودي پديدارشد

هـاي مردمـي      ها و كنگره  اين نظام بر اساس كميته.  است »مردمي، سوسياليستي، عربي و اسالمي
نماينـده    2700 گيري كنگره عمومي خلـق اسـت كـه داراي             باالترين نهاد تصميم  .  بنا شده است  

جمهور دبيركل كنگره عمومي خلق است و كميته عمومي مردمـي هـم نقـش نهـاد            رييس.  است
فرمايي قذافي براي بيش از چهار دهه، محـروم       به طور كلي حاصل حكم  44 .اجرايي را به عهده دارد

كردن مردم از نعمت مشاركت در حكومـت و حاكميـت و گـزينش رهـبران سياسـي از طريـق                      
هـاي    هاي رسمي و مجاري قـانوني و شـركت در فرآينـد حكمرانـي و برخـورداري از ارزش               كانال

هاي مدني و سياسـي و حقوقـي،       نصيب از آموزش سال مردم را بي 42 وي . دموكراتيك بوده است
اي ليـبي در      در واقع جامعه سنتي و تا حـدودي قبيلـه         .  در ناآگاهي و جهل تمام نگه داشته است   

اي در    سايه برداشت خاص قذافي از ديـن اسـالم و انطبـاق آن بـا افكـار سوسياليـستي و طايفـه                
هـاي حزبـي و       ممنوعيـت آزادي  .  در سه دهـه اخـير مـديريت شـده اسـت           كتاب سبز   چارچوب 

هـا همـواره در ايـن         گرا  ويژه اسالم   هاي معارض به    در كردن جريان مطبوعاتي، جذب يا از صحنه به
هاي   هاي اخير دال بر رشد نطفه     با وجود اين، مقاومت مردم ليبي در ماه 45 .كشور مطرح بوده است

اي   جامعه مدني و آگاهي سياسي است، و اين امر، تصور كساني را كه معتقدند ليبي هنـوز جامعـه    
. كـشد   است كه در آن فرهنگ و بستر مدني در آن وجود ندارد يا رشد نكرده است را به چالش مي

تر اينكه با نگـاه بـه حـضور اقـشاري چـون دانـشجويان، كاركنـان، پرسـتاران، قـضات                        نكته مهم
توان گفت كه در اين جامعـه يـك      خوبي مي كرده در اين خيزش به هاي تحصيل دادگستري و اليه
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شـان بـه دنبـال        قراوالن اين قيام بودند كـه در مبـارزه          گرفته كه پيش    طبقه متوسط جديد شكل 
آزادي، دموكراسي، حاكميت قانون، تامين حقوق شهروندي، آزادي زنـدانيان سياسـي، انتخابـات               

هاي سياسي و صنفي مـستقل از حكومـت و سـاير              آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و تشكل     آزاد، 
 . ملزومات جامعه مدني هستند

نظاميـان در   (لحاظ سياسي پيامد تسلط گروهي خـاص بـر نهادهـاي حكومـتي            ، به در نتيجه
مـشاركت بـسيار كـم شـهروندان، تزلـزل          )  برخي از كشورها و خاندان سلطنتي در برخـي ديگـر      

ها نبض اقتـصادي را       لحاظ اقتصادي، دولت    به  46 .است  نهادهاي مدني، نبودن چرخش نخبگان بوده
هاي منطقـه از طريـق درآمـدهاي          طوري كه دولت    هاي دراز در دست خود داشتند، به    براي مدت

لحـاظ    از طرف ديگـر بـه     .  بخشند  رانتي و توزيع آن در ميان طرفدارانشان، سلطه خود را تداوم مي      
دليل دو عامل مذكور تقويت و رشد كامل نيافته بود؛ چرا كـه         اجتماعي، جامعه مدني در منطقه به
هاي انحصارگرا و فراگير از طريق ممنوعيت احـزاب سياسـي و      تضعيف نهادهاي مدني در حكومت

هـاي سياسـي شـهروندان از         گيرد و فعاليت    ها و تشكيالت خارج از طبقه حاكم صورت مي   انجمن
 . شود شدت كنترل مي هاي امنيتي به طريق دستگاه

  هاي نوين رسانه جايگاه و عملكرد شبكه 

ـاي          شدن ارتباطات جمعي و توسعه فن  جهاني آوري، تاثيرات مهمي در كـشورهاي عربـي بـر ج
المللي هـم     ها را دگرگون كرده و در ابعاد بين     اين تحوالت در سطح ملي عقايد و ارزش.  گذاشته است

اكنون اطالعات، به عامل كليـدي در اقتـصاد فراصـنعتي           47 .ها را تضعيف نموده است مرزبندي دولت
ـات آينـده را           بدل شده است و هر جنبش سياسي كه كنترل ابزار اطالعات را به        دسـت گـيرد، انقالب

ـاربران فـن                .  كرد  رهبري خواهد  ـا و ك آوري   نيروهاي انقالبـي جديـد، متخصـصان اينترنـت، اپراتوره
آرايـي در برابـر حكومـت         هاي اجتماعي به صـف   ها از طريق شبكه براي مثال، مصري.  اند سايبرنتيكي

ـاي    ويك همچون اينترنت و شـبكه       انقالبيون جوان مصري از ابزارهاي سده بيست.  مبارك ايستادند ه
 .كردند شان در اواخر ژانويه استفاده  دهي دور نخست اعتراضات اجتماعي مجازي براي سازمان

پـذيري   ترين نگراني آسيب   هاي اجتماعي در كشورهاي عربي، بزرگ       در خصوص گسترش شبكه
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فرهنـگ جديـد الكترونيـك سـطح        .  هاي ملي، مذهبي و فرهنگي در مقابل اين پديـده اسـت       ارزش
وجود آورده است كه با ايجاد       هاي موجود را تغيير داده و اين فرصت را براي جوامع مختلف به وفاداري

در ايـن راسـتا     .  المللـي داشـته باشـند       فضاي ارتباطي گسترده در داخل، تعاملي سازنده با فضاي بين
ـالش        .  جوامع در حال گذار عربي، شاهد تغييرات اجتماعي هستند  ـا چ ـاي قومـي،      از يـك طـرف ب ه

ـاعي، اقتـصادي،         بنـدي  گيري گروه  مذهبي، سياسي و از طرق ديگر شاهد شكل     ـاي مختلـف اجتم ه
. آيـد   عقيدتي و ايدئولوژيك هستند كه از جمله عوامل ايجاد و تنش در اين كشورها بـه حـساب مـي     

ـا گـسترش شهرنـشيني، پيـدايش طبقـه             افزايش نرخ باسوادي و گسترش آكادمي عالي، هم     زمان ب
در   48 .اسـت   وجـود آورده    اي را به    ها در شكل گيري فضاي تجديدنظرطلبانه     متوسط جديد، تكنوكرات
هاي نوين در رشد افكار، ارايه آراي گوناگون، بازگو كردن نظـرات احـزاب و           اين رابطه در تونس رسانه

هاي گروهـي از هـر نظـر          امروزه تنوع رسانه .  سزايي دارند  جات سياسي موافق و مخالف نقش به دسته
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و علمي زمينه تبادل اطالعات مختلـف را      ويژه در عرصه به

  49 .ها و حوادث را افزايش داده است فراهم كرده و رشد آگاهي عمومي از جريان
ترين سـطح قـرار       طور كلي، از جهت استفاده و ارتباط با اينترنت، كشورهاي عربي در پايين         به
طلبانـه جوانـان عـرب از سـكوي دنيـاي مجـازي               هاي خودجوش و حق با اين حال حركت.  دارند

طلـب در ابتـدا       جوانـان تحـول   .  زده ساخته اسـت     اينترنت به دنياي واقعي همه جهانيان را شگفت
شان را در دنيـاي مجـازي اينترنـت مطـرح كردنـد و سـپس آن را در                    هاي مشروع مردم خواست

ها، مدارس و مساجد به حركت نيرومند اجتماعي تبديل نمودند كـه در       ها، دانشگاه ها، خيابان خانه
هاي فاسد و مستبد جهان عرب را از شمال افريقا گرفته تا شرق ميانه بـه         هاي حكومت نتيجه كاخ

انقالبـات  «هـاي جوانـان را        ها و جنبش    ها قيام  از اين رو تصادفي نيست كه برخي.  اند لرزه درآورده
در همين رابطه بود كه تظـاهرات مردمـي منجـر بـه بركنـاري حـسني                  . اند نام گذاشته» مجازي

در اين زمينه آنتونيو نگري معتقد است كه در جهـان عـرب، بـا مـشاهده              50 .مبارك از قدرت شد
رسـند و فـضاي       هاي اجتماعي به پـيروزي مـي        باشد كه در اثر آن جنبش     هاي كنوني مي خيزش

شـود و خـود را        تنفس براي آزادي و دموكراسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گـشوده مـي     
  51 .اند خوبي در منطقه به منظور نيل به آزادي و دموكراسي نمايان ساخته به
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آوري   در نتيجه اين جريانات اخـير قـدرت روانـي و ذهـني روزافـزون دنيـاي مجـازي و فـن                  
سـواد كـه كمتـر        نيافتـه و بـي      هاي توسعه   ها حتي در كشور     اطالعاتي براي تغيير سرنوشت انسان  

گـران    مـداران و پـژوهش      شناسـان، سياسـت     دسترسي به اينترنت داشتند، در مركز توجه جامعـه      
با وجود اين، كشورهاي عربي در يكي دو دهه اخير اقدامات شبه اصـالحي را       .  اي قرار گرفت رسانه

ولـي بـه    .  هاي اينترنتي برداشـتند    هايي را نيز در جهت تأسيس شبكه انجام داده بودند و حتي گام
امـا  .  داليل سياسي و امنيتي و به خطر افتادن نظام حكومتي اعمال سانسور كماكان ادامه داشـت        

خواهـي و مظلوميـت       تواننـد صـداي حـق       هـاي اجتمـاعي مـي       تحوالت اخير نشان داد كه شبكه 
پور بر ايـن بـاور اسـت كـه          تا آنجا كه يحيي كمالي.  شهروندان اين جوامع را به گوش دنيا برسانند

هـاي اينترنـتي در خـدمت بـسط و ترويـج              ويـژه رسـانه     ها در مصر در حال حاضر به    عموم رسانه
هاي نويني كه با آگاه سـاختن و توانمنـدكردن مـردم ايـن                 اند؛ رسانه مطالبات دموكراسي خواهانه
باره وائل عبـاس،      در اين  52 .طلبانه آنها نقشي اساسي ايفا كردند هاي حق كشورها در تسريع خواسته

نگار مصري در فضاي مجازي، در اظهارات خـود در مـورد اقـدامات مربـوط بـه سـركوب                       روزنامه
هر رژيمي در هر كجـا كـه باشـد متـشكل از             «:  هاي دموكراتيك در كشورهاي عربي گفت    تالش

هاي اجتماعـي     رسانه.  مردان از شمار مردم بيشتر باشد      غيرممكن است كه شمار دولت.  مردم است
طـور كـه اشـاره        همان  53 ».نقش حياتي در رويدادهاي سياسي در سرتاسر جهان عرب ايفا كردند     

هاي مصر،    رويداد.  ها در پيشبرد دموكراسي در جهان، امري غيرقابل اجتناب است     شد، نقش رسانه
تواننـد    هاي اجتماعي چگونـه مـي      دهد كه شبكه تونس، عربستان، يمن و ليبي به وضوح نشان مي

مردم مصر غالبا از فيس بوك و توييتر براي تنظيم زمان و شـعارهاي  .  تحوالت سياسي را برانگيزند
هاي اجتماعي از هر شـهروند تونـسي          تر شبكه  اينترنت و به طور خاص.  كنند تظاهرات استفاده مي

خبرنگاري ساخته بود تا تنها با موبايل خود حوادث را ضبط كـرده و آن را در اينترنـت منتـشر و                
 !باقي ماجرا را به شبكه الجزيره واگذار كند

 گيري نتيجه

در دو دهه گذشته، فضاي اطالعات و رسانه در كـشورهاي عربـي خاورميانـه، كـامال متحـول          



 

 

58 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هـاي جديـد      آوري  هـا بـا اسـتفاده از فـن          امروزه در كشورهاي عربي، اشخاص و گـروه   .  است شده
چنيـن  .  همچون اينترنت بيش از هر زمان ديگري قادر به تبادل انديشه با جهـان خـارج هـستند          

. اي براي رهبران كشورهاي عربي در پي داشته اسـت         تغييري در فضاي اطالعات، الزامات گسترده
هاي جديد سياسي در كشورهاي عربي كه هدف آنها كوششي هماهنگ و متمركـز بـراي           جنبش

 . هاي اجتماعي هستند رسيدن به هدف يا اهداف مشترك است هم به نوعي متاثر از شبكه
ـ ارتبـاطي در     اي  هاي اخير در كشورهاي عربي نمونه بارزي از تاثير وسايل نوين رسانه    خيزش

بسياري از حوادث، رويدادها و تحركات اجتمـاعي در          به طوري كه  .  ـ اجتماعي بود فضاي سياسي
يكـي از   .  شـد   مـي   تونس از طريق اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي به خارج از كشور مخـابره     

در تونس، فـضاي بـسته و سانـسورهاي اعمـال شـده بـر               »  علي بن«عوامل اصلي سرنگوني رژيم 
در كنار ديگر عواملي چـون گـسترش        ...)  راديو، تلويزيون، مطبوعات و (هاي اصلي آن كشور  رسانه

گو نبودن حكومت از طرف ديگـر بـوده           هاي فزاينده از يك طرف و پاسخ    طبقه متوسط با خواسته
جوانان كه در سايه استبداد حاكم بر تونس توانايي ابراز وجود در فضاي اجتماعي و سياسـي   .  است

 . هاي اجتماعي به اظهار نظر بپردازند واقعي را نداشتند، درصدد بر آمدند تا از طريق شبكه
در هر سه كشور تونس، مصر و ليبي سابقه استعمار وجود دارد، كـه بـر بافـت فرهنگـي آنهـا             
اثرگذار بوده است، سيستم سياسي هر سه كشور با كمي تفاوت غيردموكراتيك است، توازني بيـن    

شود، در هر سه كـشور روز بـه روز اعمـال              توسعه سياسي و اقتصادي در اين سه كشور ديده نمي
گيري موج جديدي از      شد، در هر سه كشور شاهد شكل      ها بيشتر مي سانسور بر مطبوعات و رسانه

قـراوالن آن طبقـه متوسـط جديـد، از جملـه جوانـان                خواهي بوديم كه پش     مطالبات دموكراسي
 . دانشگاهي بودند

هاي ارتباطي، باعث آشنايي هرچه بيشتر مردم كشورها تونس، مصر و ليـبي و        گسترش شبكه
هاي جديـد زيـستن و نهادهـا و تـشكيالت حكومـتي و                ساير كشورهاي عربي خاورميانه با شيوه     
ها و تقاضاهاي جديـدي را در بيـن مـردم رواج             ها، خواسته اجتماعي متفاوت شد و همين آشنايي

 . شده است هاي مردم از زندگي  ها و برداشت آل ها، ايده تدريج موجب تغيير در نگرش داد و به
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