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 چكيده
ــ امنيـتي در كـشورهاي        ها و تحوالت سياسي  ايم از منظري متفاوت انقالب در اين مقاله تالش كرده
هاي عربي را به بهار عربي و بيداري اسـالمي    نگاه غالب در اين خصوص، انقالب.  عربي را بررسي نماييم

ها بازگوكننده نگاه سطحي و تكراري اسـت و    كند، اما نويسندگان بر اين نظرند كه اين مقوله تشبيه مي
رو براي بررسي و چرايي بـروز ايـن           از اين .  توانند تمام زواياي تحوالت صورت گرفته را بيان كنند    نمي

تريـن    كارگيري نظريه پست مدرنيسم و بسط و تعميم مسائل آن، بر آنند كـه مهـم         تحوالت، ضمن به
هـا در كـشورهاي مـشابه از لحـاظ            تواند حركت دومينووار سقوط ديكتاتورها و خيزش عاملي كه مي

بـه ايـن ترتيـب كـه،        .  اي شدن ارتباطات اسـت      سيستم حكومتي و هويتي را رقم بزند، عامل شبكه
اي به تبـادل اطالعـات مـورد نيـاز خـود              اي و ماهواره    ها از طريق دنياي مجازي، فضاي رسانه    انسان
ـ مـاهواره         بنابراين، عوامل ارتباطي در عصر حاضر ازجمله شـبكه    .  پردازند مي اي،   هـاي تلويزيونـيـ 

رو، قيـام و سـقوط در         از اين .  اند  ها گرديده   اينترنتي، مجله و غيره موجب تسهيل تعامالت بين انسان    
كشورهاي عرب منطقه با تأسي گرفتن از يكديگر و با استفاده از فضاي جديد ارتباطاتي شكل گرفتـه       

خواهـي در     توان ايـن عامـل را راهـي بـراي رسـيدن بـه مـوج چهـارم دموكراسـي                      است كه مي  
 . دانست خاورميانه

 اي شدن ارتباطات، كشورهاي عربي، خاورميانه، اقتدارگرايي، انقالب، دموكراسي شبكه: واژگان كليدي

 

 
بكه

ش
 

 اي
ي ـ

ياس
ت س

وال
 تح

ت و
اطا

ارتب
دن 

ش
 

يانه
ورم

 خا
بي

 عر
اي

وره
كش

ي 
منيت

ا
 

 ـ واحد كرج استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي* 
                                                                Mghasemi9091@yahoo. comالملل  كارشناس ارشد روابط بين** 

 . 63ـ  80ص  ، ص1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 



 

 

64 

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

 مقدمه
با توجه به اينكه منطقه خاورميانه، يـك منطقـه حـساس سياسـي و اقتـصادي و همچنيـن                    

اي   گونـه   عنوان يك منطقه ناامن تعريف گرديـده اسـت، تحـوالت بـه          راهبردي است و از طرفي به
هـاي    تـر خـيزش     آغاز تحوالت مهم عربي و يا بـه تعبـير رايـج          .  افتند بيني اتفاق مي غيرقابل پيش

كـرده در     ميالدي بود، كه با خودكشي يك جوان تحصيل        2010 مردمي، از كشور تونس در اواخر 
بعد از برخورد ناپـسند مـاموران       .  هاي اين كشور اتفاق افتاد      مقابل سازمان دولتي در يكي از استان

نيـاز بـه    (ي وي با هدف اعتراض به اين نحوه برخـورد          زفروش و خودسو دولتي با اين جوان دست
هاي اجتماعي با     ها اعم از شنيداري، نوشتاري، ديداري، و همچنين شبكه    ها و رسانه ، شبكه)احترام

ايـن  .  خصوص مـردم  تـونس شـدند         پوشش دادن اين خبر دلخراش، باعث آگاهي مردم دنيا و به     
ها نياز به احترام دارند، باعث شـد          گذاري كرد كه انسان گونه نام توان ماهيت آن را اين اتفاق كه مي

كرده و بيكار بودند، بـا ترتيـب دادن           تا مردم تونس به خصوص جوانان، كه اغلب هم قشر تحصيل   
آنـان سـرانجام    .  ساله بروند   23 اعتراضات و تظاهرات خياباني، به مقابله با نظام حاكم و ديكتاتوري   

ميالدي با فرار بن علي به عربستان پيروز شدند، و انقالب تونس معروف به انقالب       2011 در ژوئن 
. در ادامه، كشوري كه تحت تاثير انقـالب تـونس قـرار گرفـت، مـصر بـود              .  ياس به پيروزي رسيد

كـارگيري ابـزار ارتبـاطي ماننـد،          جوانان مصري با الگوپذيري از قيام مردم تونس و همچنين با بـه 
اي و موبايل توانستند بـا ارتبـاط و همـاهنگي كامـل بـه            هاي ماهواره هاي اجتماعي و شبكه شبكه

در ادامه كشورهاي ديگري مانند ليبي، يمن، بحـرين، الجزايـر، عربـستان و ديگـر                 .  انقالب برسند 
 . ها و تحوالت پيوستند كشورهاي منطقه به جرگه اين قيام
توان به فقـر و بيكـاري،         ها، مشكالت متعددي وجود دارد كه مي    در لواي اين اعتراضات و قيام

مدت، فضاي بسته سياسـي،     هاي موروثي و طوالني استبداد داخلي، فساد مالي و اداري، ديكتاتوري
در .  كنـد   نبود مشاركت مدني، و مسائلي از اين قبيل اشاره كرد، كه آنهـا را بـه هـم مـرتبط مـي                    

ها در كشورهاي عربي، مقاالت متعددي نوشته شده اسـت كـه برخـي از آنهـا             راستاي اين انقالب
انـد و آن را تنهـا عامـل           هاي اجتماعي اشاره كرده     طور خاص به يك عامل ارتباطي به نام شبكه به

هـا از     در مقاالت ديگر به بيـداري اسـالمي و تأسـي گـرفتن ايـن قيـام               . اند ها  دانسته اين خيزش
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نگارندگان با توجه به مطالب مقدماتي ياد شده، اين عوامـل را         .  اند اسالمي ايران اشاره كرده انقالب
انـد و آن را سرمنـشا ايـن           اي شـدن ارتباطـات گنجانـده        در يك عامل عمده و كلي به نام شـبكه 

اي شـدن ارتباطـات چـه         در قالب اين مقاله، سؤال اصلي اين است كـه شـبكه     .  دانند ها مي انقالب
ـ امنيتي كشورهاي عربي خاورميانه گذاشته است؟ در پاسـخ، فرضـيه          تاثيري بر تحوالت سياسي

اي شـدن ارتباطـات باعـث تـضعيف حاكميـت ملـي كـشورهاي                 مورد نظر آن است كـه، شـبكه   
 .  اقتدارگراي عربي گشته و بسط مطالبات دموكراتيك در خاورميانه را به همراه داشته است

 هاي مردمي در كشورهاي عربي خيزش

ها پيش فراهم بوده، اما بايد ديد در اين برهه         هاي ناخرسندي در جهان عرب از دهه سرچشمه
پـس، بايـد از علـل ناخرسـندي كـه ريـشه             .  ور گردانيـده اسـت      تاريخي چه عاملي آن را شـعله      

. ها سخن گفت    مدت و بلندمدت انقالب     هاست، سخن به ميان آورد و از دو دسته علل كوتاه انقالب
 . زني كرد ها پرداخت و سمت و سوي آنها را گمانه آنگاه به روند احتمالي اين دگرگوني

. »هـاي سـاختاري     علـت «و    »هـاي دوري    علـت «:  هر انقالب ناشي از دو دسته علـت اسـت       
. تـر   آمـدني   مدت و بـه چـشم      هاي دوري كوتاه اند و علت هاي ساختاري پيچيده و درهم تنيده علت

ساالر و خودكامه، تبعيض و نبـود عـدالت اجتمـاعي، فقـر و فـساد اقتـصادي و                    هاي تك حكومت
خواني ساخت سياسـي بـا روزگـار كنونـي، از            سياسي، نبود ساختارهاي مشاركتي، كهنگي و ناهم

هـاي    علت.  بخشند  هاي ساختاري را پويايي مي     هاي دوري، علت هاي ساختاري است، اما علت علت
بايـست از ايـن پـس در بررسـي            آنچـه مـي   .  افتنـد   اي هستند كه در انبار باروت مي      دوري، جرقه

. مـدت اسـت     هاي كوتاه   هاي اجتماعي ـ سياسي بر آن تمركز شود، همين علت   ها و جنبش انقالب
انقالب تونس،  .  ها، اثر سرايتي انقالب تونس بوده است      مدت در اين انقالب ترين علت كوتاه برجسته

ها زير يوغ سـركوب سـر بـرده           حس اعتماد به نفس به شهروندان عرب بخشيد؛ مردماني كه سال 
. توانـد   ملت مصر به اين نتيجه رسيد كه مي       :  محمد البرادعي در بحبوحه اين تحوالت گفت .  بودند

اند، مردمـان در جاهـاي ديگـر نيـز            ها توانسته   به ديگر سخن، اثر سرايتي اين است كه اگر تونسي  
آورد؟ در روزگـار دهكـده جهـاني، جهـان            اما اين اثر سرايتي را چه چـيزي پديـد مـي         .  توانند مي
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ايـن نـيروي شـگرف      .  گـيرد   ها زود سـراپاي دهكـده را فـرا مـي          اي است كه خبر همچون دهكده
انـد، در چنيـن       روايان بدل شـده     ها به حلقوم فرمان     هاست كه حتي در كشورهايي كه رسانه رسانه

طرف بيرون كشور خـود       هاي بي   تفسير باشد و مردمان هرچند به رسانه  اي خبر هرچند بي هنگامه
بارها مشاهده شـد كـه در تـونس و        .  دسترسي نداشته باشند، از آن رويدادها درس خواهند گرفت

 1 .روايان سركش نداي اصالحات سردادند ، همان فرمان!ها، چون زور پر زور شد مصر و ديگر جا
تريـن    معموال خطرنـاك  «:  آلكسي دوتوكويل درباره انقالب فرانسه و نظام كهن آن گفته است       

، شـكوه و    ...اي است كه آن حكومـت دسـت بـه اصـالحات بزنـد              لحظه براي حكومتي، بد لحظه
اي   گرديـد، در لحظـه      رسيد، تحمل مـي   نظر مي ها، به دليل اينكه حل ناشدني به شكايتي كه مدت

 2 ».رسد نظر مي ناپذير به گردد، تحمل كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن مردم تصور مي
هـاي خاورميانـه را در        هـاي ملـت     هـا و قيـام      وحيد مژده تحليلگر سياسي افغان، علل خيزش   
جهان سوم هميشه دچـار دو مـصيبت        :  گويد  استعمار خارجي و استبداد داخلي عنوان كرده و مي  

ها و ديگر استبداد داخلي حكام آنها، بنـابراين در جهـان          بوده است، يكي استعمار از طرف خارجي
خـوريم،    خواهيم تاريخ اين كشورها را ورق بزنيم، هميشه با اين دو مصيبت بـر مـي    سوم وقتي مي

كنيـم،    در دنيايي كه ما در آن زندگي مـي   .  شود گاهي استبداد است و گاهي هر دو با هم ديده مي
اند، وقتي بعد از جنـگ جهانـي          متأسفانه ديكتاتورها با ديكتاتورهاي چندين قرن پيش فرق نكرده

هـاي خـود را       دوم، استعمار كهن به شكل سابق آن تا حد زيادي از بين رفت، استعمارگران چهره       
تغيير دادند به اين شكل كه تالش كردند در شكل استبداد داخلي، استعمار به شكل نـوين آن در       

وي بـه   .  هـاي ايـن كـشورها ادامـه بدهنـد           ها و دارايـي   جهان سوم حاكم بماند و به غارت سرمايه
وقـتي مـا ايـن ديكتاتورهـا را بـا           :  گويـد   پردازد و مـي     شباهت، غفلت و خودفريبي ديكتاتورها مي   

بينيـم كـه فـرق زيـادي ميـان انورسـادات و               كنيم، با تعجب مي ديكتاتورهاي گذشته مقايسه مي
ها كه روزگاري در همين منطقه مصر خود را خداي مردمان آن سرزمين       حسني مبارك، با فرعون

 . شود، اينها شباهت بسيار به هم دارند خواندند، ديده نمي مي
با اشاره به روند جهاني شدن و گسترش وسايل ارتبـاط جمعـي، تحـوالت اخـير در منطقـه                     
خاورميانه و شمال آفريقا، نتيجه تناسب نداشتن ساختارهاي سياسي اين كشورها بـا زمانـه خـود          
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هـاي كـشورهاي منطقـه معرفـي          كساني كه كمبودهاي اقتصادي را عامل ناآرامي     .  اند تفسير شده
انـد، ايـن      هـاي كـارگري دانـسته       هاي عربي اخير را طبقه محروم و جريان  كنند، خاستگاه قيام مي

عنوان عامل كليدي نيز، تنها جامعه نخبگانـي        درحالي است كه در رويكرد فضاي بسته سياسي، به
هرچند اشاره به تالش براي تثبيـت هويـت اسـالمي          .  هاي عربي مورد توجه قرار گرفته است ملت
اين در حالي است كه بـه اعـتراف         .  عنوان پايه تحوالت اخير، خاستگاهي فراطبقاتي داشته است به

هـاي كـشورهاي عربـي محـدود بـه طبقـه،              گران منطقه، ناآرامي    هاي خبري و تحليل همه رسانه
گرا   گرا، چپ   مذهب، حزب و يا ايدئولوژي خاصي نبوده و تمامي مردم از مسلمان و مسيحي، اسالم   

ترين   هاي عرب توسط حاكمان مستبد جامع       احترامي به ملت  بي.  اند و ناصري در آن شركت داشته
اي شـدن     هاي عربي اخير با توجه به مقوله شـبكه     توان آن را در تحليل ناآرامي عاملي است كه مي

در واقع اين عامل ارتباطات است كه با اشكال متعدد در اختيـار كـاربران و           .  ارتباطات به كار بست
 . هاي مردمي را هماهنگ و منسجم نموده است معترضان قرار گرفته، و در نهايت اين حركت

انـد، اكثريـت      هاي غيرعادالنـه گرفتـار شـده        بندي  هاي عرب در كشورهاي خود در تقسيم ملت
انـد و اقليـتي هـم در          جاي گرفته ... اعراب يا در كشورهاي فقيري مانند سودان، مصر، يمن، اردن و 

در .  انـد   خيزي مانند عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس واقـع شـده           كشورهاي نفت
العمر به نام جمهوري يا پادشاهي و يـا اميرنـشيني، حكـم           هاي مادام تمام كشورهاي عربي حكومت

ريـزي تـالش      سال حكومت، بـا برنامـه       30 جمهوري به نام حسني مبارك پس از   رانند و رييس مي
نيـافتگي كـشورهاي عربـي از ديگـر           توسعه.  داشت جمال مبارك را به حكومت پس از خود بگمارد 

اي از كشورها به علت فقر و نبود مديريت صحيح در كشورداري، و گـروه      دسته.  هاي آنهاست ويژگي
نيافتگي نيروي انساني و جمعيت متوازن، همچنـان   ديگر با توجه به منابع سرشار اما به خاطر توسعه

نبود آزادي و سلطه چند ده ساله حكام عربي و اميد نداشتن به هيچ گونـه    .  اند عقب مانده واقع شده
اي متفاوت از آنچه در حال حاضر وجود دارد، رنج ديگري اسـت كـه         اي براي رسيدن به شيوه روزنه

ويـژه    ترين مساله براي مردم جهان عرب وابستگي شديد به غرب و بـه             مهم.  آزارد اين مردمان را مي
ها سال، مشكلي از آنان حـل نـشده           آوردي براي آنان نداشته است، و طي ده  آمريكاست كه هيچ ره
 . اند كرده مضاعف ادراك هاي هاي آمريكا از حكام خود را بر رنج است، اعراب حمايت
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     هاي مردمي در كشورهاي عربي اي شدن ارتباطات بر قيام تاثير شبكه
اي و فرامرزي شـدن دايـره         ها بسيار محدود بود، اما امروز گستره شبكه    در گذشته فضاي رسانه

اينكـه  .  هاي اجتماعي، بر ميزان اثرگذاري آنها در ابعاد ملي و بين المللي افزوده اسـت     عملكرد شبكه
سـاير   هـاي اجتمـاعي در      بينيم بحراني در يك كشور آغاز شده و ادامه آن از طريق شبكه         امروز مي

هاي   شبكه.  هاست  اي بودن اين نوع از رسانه    شود، به دليل همين ويژگي شبكه گيري مي كشورها پي
هاي مختلف هم بر ادامـه و گـسترش ايـن             اي و نيز كلوني    اجتماعي در واقع از طريق ويژگي شبكه

انـد، چنـد      هاي جديد شكل گرفته   آوري از زماني كه فن.  ها و هم بر شدت آنها اثرگذار هستند بحران
حـدي بـود كـه        فـضاي در اختيـار مخاطـب بـه        )  web1(در حـوزه    .  تغيير اساسي رخ داده اسـت   

البته اين فـضاي    .  توانست تعامل اندكي داشته و خود را تاحدودي از پذيرندگي محض، رها سازد    مي
هاي بـارز آن    ها از نمونه كرد، كه وبالگ صورت مديريت شده و كنترلي عمل مي تعامل محدود نيز به

 . توانست در گذاشتن كامنت مخاطبان دخالت كند هستند كه در آنها مدير وبالگ مي
هستند، مثل فيس بوك، يوتيوب، توييـتر،      )  web2(هاي جديدتر كه متعلق به  آوري اما در فن

. در اينجا محتوا عمدتا در اختيار مخاطبـان اسـت         .  تر است   وجه تعامل مخاطبان بسيار پررنگ...  و 
مـديران تنهـا      2 در وب .  قـدرت بـاالي مخاطبـان اسـت         2 و وب   1 در واقع تفاوت عمده بيـن وب    

هـا را از      آنچه نقش ايـن رسـانه     .  گيري محتوا اثرگذار باشند     توانند با وضع قوانين در روند شكل  مي
هـاي    سـرعت زيـاد شـبكه     .  هاي خاص آنهاسـت     كند، ويژگي تر مي هاي مجازي پررنگ ساير رسانه

هـا در انعكـاس تحـوالت دارنـد، از جملـه هميـن                اجتماعي و همچنين امكاناتي كه ايـن شـبكه        
 3 .خصوصيات است

هـاي سياسـي، فـضاي        نكته قابل توجه ديگر در اين حوزه آن است كه در تحـوالت و بحـران       
شود، كه در اين مورد نيـز      اي شكل گرفته و بر اين تحوالت نيز اثرگذار مي شايعه به شكل گسترده

ها هم وارد شـده و بـا اسـتفاده از فـضاهاي               هاي اجتماعي اين قابليت را دارند در اين حوزه       شبكه
صـورت دسـت      ها بـه    در گذشته رسانه  .  ها نقش مهمي داشته باشند    غيررسمي، در پراكندن شايعه

دهنده، بلكه اثرگذار بـر       تنها انعكاس   اما امروز نه  .  ها بودند  ها و جريان كننده بحران دوم تنها منعكس
شـمار    ساز آنها نيز به     دهنده و زمينه    ها هستند و حتي در برخي موارد شكل   ها و بحران روند جريان
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هاي دولتي تحـت      ها را حتي با اهرم توان رسانه توان يا حداقل كمتر مي بنابراين امروز نمي.  روند مي
ها حركت كرده و به همين دليـل     ها خارج از كنترل دولت امروز رسانه.  فشار قرار داد يا كنترل كرد

هـا    توانند رسـانه   ها نمي دولت.  هاي سياسي و تحوالت هستند خواهان ايفاي نقش يا سهم در حوزه
كننـده آنچـه دلخواهـشان اسـت،          عنوان مجراي منعكس ها و تنها به گيري را خارج از دايره تصميم

هـا گرفتـه و در        ها امروز اين توانايي را دارند كه حتي بخـشي از قـدرت را از دولـت               رسانه.  ببينند
عنوان ابزار تفوق فرهنگي و بسط منازعـات     هاي غربي در اين مفهوم، به رسانه. انحصار خود درآورند

ها و كشورهاي اسـالمي را بـه          سياسي، در واقع بازيگر اصلي قدرت در خاورميانه هستند كه دولت  
ها نه تنها بـه راحـتي حريـف فرهنگـي خـود را مغلـوب                  غرب از طريق رسانه   .  اند چالش وا داشته

كند كه    ها در سطح جهان، كاري مي   كند، بلكه با محروم بودن حريف از امكان استفاده از رسانه مي
گرايـي و يـا اصـوال         نظير بنيادگرايي و اصـول    .  مخالفينش غيرعادي و غيرمتعارف جلوه داده شوند  

 4 .وجود رقيب در افكار و اذهان فراموش گردد
هاي اقتـدارگراي جديـد در خاورميانـه شـكل گرفتنـد؟ چـه چـيزي موجبـات و                      چرا دولت 

اي به دولت مدرن تدارك نمود؟ و اكنون چـه شـده           هاي تحول اين كشورها را از نظام قبيله زمينه
هاي خاورميانه شاهد زوال تدريجي اقتدار خود هستند؟ در اين قسمت به مـشاهده    است كه دولت

هاي فوق در صورتي      پاسخ پرسش.  هاي گروهي و بررسي مسائل فوق خواهيم پرداخت نقش رسانه
هـاي فكـري و فرهنـگ سياسـي موجـود در              گـرايش   هـا را بـا        ممكن است كه نسبت اين رسانه   
 . خاورميانه به درستي ارزيابي كنيم

هـاي اقتـداري      سازي، ظهـور و زوال تـدريجي دولـت          رسد كه مساله دولت    نظر مي گونه به اين
. هاي جمعي در خاورميانـه دارد      اي با گسترش رسانه خاورميانه جديد، همبستگي قابل مالحظه در

از يـك طـرف، بـا كمـك بـه           .  اي دارنـد    ارتباطات جمعي در اين منطقه، ماهيت دوگانه و پيچيده 
انديـشي    سـازي و يكـسان      هاي مـورد حمايـت دولـت مركـزي، يكـسان            گسترش عقايد و انديشه

هـا، قـدرت و       ها در دست دولت    طور كلي تمركز رسانه هاي قبايلي را فراهم نموده است، به گروه در
هـاي غربـي و       تر شـدن رسـانه      اقتدار داخلي بالمنازعي به آنان داده است، و از طرف ديگر، جهاني     

گريزي و چندپارگي     ، اخالق )نوعي انسان اقتدارگريز  (دسترسي سهل و آسان به آنها، موجب ظهور  
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هاي جديد خاورميانه، بنـا بـه نقـش           دولت  5 .و تنوع در فرهنگ سياسي جوامع اسالمي شده است
كنند كه افكار عمومـي مـورد نظـر و            هاي جمعي، آنها را نوعي دانشگاه تلقي مي    ساز رسانه يكسان

گـام بـا      عنـوان بـازوي دوم دولـت، نظـام آموزشـي، هـم              كند و بـه     خواه دولت را بازسازي مي      دل
بـه  .  شود كه بتواند ماشين دولت را تغذيه و تقويت نمايـد           هاي فرهنگي چنان طراحي مي سياست

هاي جمعي داخلي و نظام آموزشي، سه ضلع مثلثي هستند كـه           اين ترتيب، دستگاه دولت، رسانه
ويـژه    اما در عمل، دو عنصر نظام آموزشـي و بـه     .  ناگزير بايد توسعه متوازن داشته باشند منطقا و به

هاي آموزشي خـارج از كـشور، توسـعه           هاي فراملي و نظام     دليل سلطه رسانه هاي جمعي، به رسانه
  6 .كند مغاير با خواست و اهداف دولت در خاورميانه پيدا مي

هاي فراملي به لحاظ اشاعه فرهنگ سياسي خاص خود، دستگاه دولت و مباني         بنابراين، رسانه
نكته مهم اين اسـت     .  دهند  مشروعيت اقتدار آن در جوامع اسالمي را به شدت تحت فشار قرار مي    

خصوص خاورميانـه، بنـابر ضـرورت حفـظ و توسـعه خـود، نظـام                  هاي جهان سوم و به     كه دولت
كنند، اما باگـسترش آمـوزش عمومـي و سـطح سـواد               هاي جمعي را تقويت مي  آموزشي و رسانه

مردم، و نيز توسعه و رشد كمي ابزارهاي ارتباط جمعي در داخل كشورهاي فوق، مردم خاورميانـه    
هاي جمعي فراملي دسترسي بيشتري پيدا كردند و بخش مهمي از نيازهاي خبري خـود      به رسانه

كند، بلكه    هاي مسلمانان نفوذ مي    هاي غربي به خانه هاي رسانه تنها پيام نه. كنند را از آنها تامين مي
هاي غربـي     تنها رسانه   در چنين وضعيتي، نه   7 .شود هاي داخلي نيز واقع مي مالكي بر ارزيابي رسانه

آوري نـابرابر و نـيز برخـي          شوند، بلكه بـه دليـل فـن         هاي داخلي مي   رقيب صدا و سيما و روزنامه
هاي رواني مظاهر غربي، نبرد براي جلب افكار عمومـي،      مالحظات فرهنگي از قبيل برخي جذابيت

كند كـه كـشورهاي جهـان سـوم،           گيدنز اشاره مي .  شود هاي بزرگ جهاني تمام مي به سود رسانه
پذيري بيشتري دارند؛ زيرا فاقد چنان منـابع و قـدرتي هـستند كـه بتواننـد بـا               خصوص آسيب به

 . استفاده از آنها استقالل فرهنگي خود را حفظ و حمايت كنند
هاي داخلي و هم وسايل ارتباط جمعي جهـاني غـرب، فعاليتـي             ترديدي نيست كه هم رسانه

دهنـد، لزومـا      بنابراين، تصويري كه هريك از آنها از جهان و جامعه خود ارايه مـي      .  اي دارند كليشه
خواهنـد، باشـد و       طرفانه نيست، بلكه مايلند جهان و جامعه آنها چنان كه مي        تصويري كامل و بي
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البتـه گـسترش    .  كم مخاطبانشان تصور يا تصوير ديگري نداشـته باشـند           اگر چنين نيست، دست 
هاي جهاني در خاورميانه تا حد بسيار زيادي هم مخاطبان اين منطقـه را هوشـيار نمـوده و         رسانه

هاي ارتبـاط جمعـي      هاي رسانه آنان تا حد بسياري ماهيت و كليشه.  معادله فوق را برهم زده است
داننـد و بـه ايـن         هـا را مـي      خارجي و داخلي را كشف كرده و لوازم و الزامات برخاسته از آن قالب      

اند كه اگر بخواهند تصوير نسبتا كامـل و جـامعي از جهـان و تحـوالت آن داشـته                       نتيجه رسيده 
ترتيـب، مـردم خاورميانـه در شـرايط جديـد             باشند، الزم است كه سخن همگان را بشنوند، بدين  

توانند در وضـعيت انتخـاب،     هاي داخلي هرگز نمي با اين همه، رسانه.  قدرت انتخاب بيشتري دارند
آورانه، از حيث مديريـت       هاي فن  آنان عالوه بر ضعف.  شنوندگان و بينندگان بيشتري داشته باشند

هـا، تبليـغ عريـان و         ترين نقص اين رسـانه      مهم.  خبر و شيوه تبليغ نيز با مشكالتي مواجه هستند
نتيجـه ايـن امـر،        8 .هاي غير الزم اسـت    جانبه و طرفداري هاي آشكارا يك غيرجذاب، و نيز گزارش

هـاي وسـايل ارتبـاط        اعتمادي به اخبار و گـزارش       هاي بومي، بي    زدگي مردم مسلمان از رسانه دل
هاي   چنين رويكردي نسبت به رسانه    .  هاي بيگانه است    جمعي ملي و تمايل به كسب خبر از رسانه

اي، به مـرور بـه        شناسي توده شود، از لحاظ روان خارجي، كه غالبا در مواقع بحراني، تشديد هم مي
 . شود نياز عادي و دايمي مردم تبديل مي

هاي همگاني داخلـي را بـه         هاي خاورميانه در راستاي اقتدار خود، رسانه       در حالي كه حكومت
دهند، مردم اين كشورها در سخن از مشكالت خود، بـه   جانبه از دولت سوق مي بست دفاع همه بن

هـاي بيگانـه      نكته اين است كه مردم وقتي اطالعات خود را از رسانه    .  كنند منابع غربي مراجعه مي
در حقيقـت، نوعـي     .  نماينـد   كنند، بر اساس همان اطالعات نيز عقايد خود را تنظيم مي   كسب مي

هاي غربي در تعارض با فرهنگ سياسـي سـنتي و مـشروعيت               فرهنگ سياسي برخاسته از رسانه
هاي جديد آنهـا، بـه دليـل       ها در خاورميانه رشد كرده است، كشورهاي خاورميانه و دولت حكومت

. انـد   سـازه مهـم اقتـدار و دموكراتيزاسـيون قـرار گرفتـه              ضرورت مقابله با اين وضـعيت، در نـاهم     
شناسـان در بـاب وضـعيت فرهنگـي و فرهنـگ سياسـي خاورميانـه بـسيار                     توضيحات فرهنـگ  

گرايـي    محور بحث شايد بر سه نكته و مطلب اصلي متمركز باشد، اسالم، اقتدار 9 .كننده است نااميد
نظـر    سان، مناقشات بنيادين و مهمي در خاورميانه شكل گرفته اسـت كـه بـه            بدين.  و دموكراسي
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هاسـت؛ هرچنـد تـاكنون        سياسـي در محيـط جنجـالي رسـانه        /  رسد زاده مناقشات فرهنگي    مي
سري مباني متقن براي مـشاركت سياسـي در خاورميانـه،             وجوي يك   هاي نظري در جست تالش

رغـم چنيـن مـشكالت تئوريـك، بـسياري از ايـن جوامـع                 اما بـه    10 .چندان گسترده نشده است   
 .  اند هاي متفاوتي مساله انتخابات و آراي عمومي را طرح و توسعه داده گونه به

توان گفت كه جوامع اسالمي خاورميانه در شرايط حاضر، در يك نوع دوگانگي ناگزير قـرار     مي
اند، جدايي نظر و عمل و نيز گذشته و حال، كه عرصه افكار عمومـي و فرهنـگ سياسـي را          گرفته

نتايج سياسي ـ اجتماعي پديده فـوق،    11 دچار چندگانگي، كژتابي و بحران مشروعيت نموده است،
از يك طرف، شقاق بين فعالين سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي، همـواره               .  اهميتي قابل توجه دارد 

جويي بخـشي از نيروهـاي فكـري و مديريتـي             ساختار دولت را متعارض و حتي با تحريم و كناره  
از طـرف   .  شوند  كند، اينان از دولت بريده و به نيروها و مراكز انتقادي و جدي تبديل مي     مواجه مي

هاي اجتماعي و قومي، پيكره و پايه دولت را متزلـزل نمـوده و هيـأت                 ديگر، گسترش امواج تنش
هـاي خاورميانـه؛      در نهايت بسياري از دولـت     .  دهد  حاكمه را به اقدامات نظامي و امنيتي سوق مي 

در راستاي تقويت وجه اقتداري خود، همواره بـسان        ...  مصر، ليبي، عربستان، بحرين، يمن و :  نظير
اي كـه زاده      در چنيـن شـرايط آشـفته      .  اي جدا بافته از جامعه هـستند    مانند كه تافته جزايري مي

هـاي    هاي جديد در خاورميانه و نه ويژگي     هاي غربي است، نه ماهيت ديكتاتوري هاي رسانه كليشه
بـدتر اينكـه    .  شـوند   كـدام تفكيـك و روشـن نمـي          هـاي اسـالمي معاصـر، هيـچ         ماهوي جنبش 

تنهـا    هاي اسالمي نه    عنوان نظام   كنند كه با معرفي خود به  هاي موجود، فرصتي پيدا مي ديكتاتوري
هـاي    خود را حفظ كنند، بلكه با تقويت مشروعيت مردمي، مـشكالت بـسياري در برابـر جنبـش           

هـاي    هاي منطقه با توجـه بـه حاكميـت رسـانه        به هر حال، دولت 12 .اسالمي اصيل تدارك نمايند
اي هـستند كـه بتواننـد در مقابـل            وجوي نوعي سياست فرهنگـي      بزرگ غربي، همواره در جست  

هاي خارجي، از هيأت ناموزن و شكننده خود دفـاع نماينـد، امـا                فرهنگ سياسي منبعث از رسانه
 . اند هاي اخير نشان داده است كه هرگز از اين تعارضات نجات پيدا نكرده تجربه سال

مند   صورت قاعده   توانند به   اي است كه مردم هرگز نمي  گونه در اين كشورها، سيستم سياسي به
مظاهر دموكراسي و انتخابات وجـود دارد، امـا مقـدمات و          .  و معناداري در سياست مشاركت كنند
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شوند و بعد از انتخابات نيز بالفاصـله          اي خلق مي   هاي سياسي، لحظه گروه.  شرايط آن مفقود است
دهند،   رغم اهميت كمتري كه به مشاركت سياسي مي     هاي خاورميانه به دولت 13 .كنند فروكش مي

در بسياري از ايـن     .  گمارند  طور ناموزوني به افزايش سطح تحصيالت و آگاهي عمومي همت مي     به
ايـن امـر، يكـي از       .  كنـد   كشورها، هر ساله متوسط آموزش عمومي و دانشگاهي افزايش پيدا مـي       

ترين مقدماتي است كه جوانان تحت پوشش آموزش رايگان دولـت را بـه سـاحت مـشاركت             مهم
كرده را در تعارض آشـكار و    عنوان يك حق، اقشار تحصيل سياسي سوق داده و با توقع مشاركت به

كـرده كـه عمـدتا هـم بـا مبـاني و               فرهنگ سياسي اقـشار تحـصيل     .  دهد  پنهان با دولت قرار مي 
گـيرد كـه      اي شكل مي    گونه  ها به  هاي تمدني غرب آشناترند، در سايه امواج پي در پي رسانه ارزش

به هر حال چنيـن وضـعيتي       .  پوشي نمايد   هاي عمومي چشم تواند از مشاركت در عرصه هرگز نمي
كه بيانگر دوگانگي در فرهنگ سياسي و سياست فرهنگ خاورميانـه اسـت، جامعـه مـدني ايـن                   

با توجه به آنچه پيـشتر بـه آن اشـاره شـد،         .  كشورها را در موقعيت ويژه و متعارضي انداخته است
ها در عصر اطالعات و ارتباطـات        رسانه.  رساني صرف است ها نقشي فراتر از اطالع نقش امروز رسانه

. آوري هـستند    ابزارهاي نويني براي ايجاد بحران، كاهش يا افزايش بحران و گاه ابزاري براي جنگ       
ابزارهايي كه مكمل نيروي نظامي و تهديدكننده امنيتي در سطوح مختلف آن اعم از فردي، ملي،        

اي كـه مـشاهده خـواهيم كـرد، در خـط مقـدم                گونه  آنها به .  روند  شمار مي المللي و جهاني به بين
 . اند بندي كرده آفرين و تهديدآميز جهاني در مقابل امنيت صف اقدامات بحران

هاي چندين و چندساله خودكامه و پدرساالر، شايد در ابتـدا        مردمان اين منطقه در سايه نظام
بـاره بـا خودسـوزي يـك جـوان            پنداشتند، ولي يك    چنين بيداري و خيزشي را سرابي بيش نمي   

هاي اجتمـاعي،     ها و شبكه   ها، وبالگ هاي دلخراش او در سايت فروش تونسي و انتشار عكس سبزي
هاي پرخواننده و پربيننده جهان       آتش نهفته در دل منطقه تبديل به تيتر نخست بسياري از رسانه

خواهي و استبدادستيزي از كـشورهاي مـسلمان در خاورميانـه و شـمال                اين بار نداي آزادي .  شد
آورد كـه در توصـيف        آفريقا برخاسته بود و آن سخن معروف آلكـسي دوتوكويـل را بـه يـاد مـي             

هاي كهنه ديگـر     اي آغاز شده است، سياست جهان تازه:  رخدادهاي پس از انقالب فرانسه گفته بود
بر ايـن پايـه، دربـاره       .  كننده وضع جديد پديد آمده پس از انقالب در فرانسه باشد     تواند تبيين نمي
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اي در منطقـه      توان گفت كه حال و هواي تـازه     رويدادهاي صورت گرفته در خاورميانه عربي هم مي
روايان مستبد ايـن      تابد و فرمان هاي پدرساالرانه و خودكامگي را بر نمي رخ داده است كه ديگر شيوه

هايـشان بـازنگري كننـد و بـه خواسـت             خواهند بر سر كار بمانند، بايد در سياسـت         منطقه اگر مي
گران برآنند كه رويدادهاي تونس نقطه آغازين         به هر روي، بسياري از تحليل .  شهروندان گردن نهند

هاي اجتمـاعي در آفريقـا و خاورميانـه، در كـشورهاي             دوراني تازه از مبارزات دموكراتيك و جنبش
هـاي پـس از آن در         رسـد كـه خودسـوزي آن جـوان و نـاآرامي             امروز نيز به نظر مي    .   عربي است

هـاي بـه ظـاهر سـفت و سـخت             كشورهاي عربي، تبديل به اقيانوسي از مواد مـذاب در زيـر اليـه       
به تعبير نگارندگان اين تحوالت سرآغاز موج چهارم دموكراسـي      .  هاي اقتدارگرا گشته است حكومت

عنوان امتـداد     گانه ساموئل هانتينگتون از اين تحوالت به       توان بعد از امواج سه در جهان است كه مي
هـاي    ويـژه شـبكه     هاي مـدرن و بـه       در اينجا به نقش كارساز رسانه . خواهي ياد كرد موج دموكراسي

هاي   از آنجا كه رسانه   .  پردازيم اجتماعي در پوشش دادن رويدادهاي خيزشي در كشورهاي عربي مي
شكنند، رديابي منبع پيام در آنها بسي دشوار است و برپايـه           نو مرزهاي زماني و مكاني را در هم مي

هاي بـه حاشـيه رانـده         ها و گروه    كنند، ميداني فراخ براي ابراز وجود انسان     تعامل و اشتراك كار مي
رونـد و نيروهـاي اجتمـاعي، در فـضاي            شمار مي   صدايي به شده در جوامع گرفتار ديكتاتوري و تك

نشدني   هاي زيرزميني يا كنترل     آور و بسته حاكم بر جامعه استبدادزده، هرچه بيشتر به رسانه   هراس
  .كنند تا به افشاگري بپردازند و صداي خود را به گوش ديگران برسانند رو مي

هاي بزرگ تونس از جمله راديو و تلويزيـون و مطبوعـات دولـتي، در سـايه اسـتبداد و                   رسانه
ويـژه جوانـان شهرنـشين و         توانستند بـه ايفـاي نقـش بـر پايـه نيـاز مخاطبـان بـه                   سانسور نمي 

دنبال مشاركت سياسي و اجتمـاعي، حقـوق شـهروندي خـود و خواسـتار                  آموختگان كه به  دانش
سان تعادلي كه بايد ميان سه عنـصر رسـانه، مخاطـب و جامعـه                 بدين. بودند، بپردازند... احترام و 

بـا  .  هاي دولتي و شهروندان پيوسته بيشتر شده بـود  برقرار باشد، برهم خورده و شكاف ميان رسانه
هـاي خـود      هاي مياني جامعه براي بيان اعـتراض        هاي تونس، اليه صدايي بودن رسانه توجه به تك

اي نيز كه ازنظـر   هاي ديگر رفتند كه چه بسا در اين ميان ممكن بود از هر كاغذ پاره دنبال رسانه به
هاي   شد، بهره بگيرند؛ زيرا از آنجا كه ملت مجبور است نوشته    حكومت بن علي ممنوع شناخته مي
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شود كه هر چـيز غيرقـانوني را آزاد، آزادي را غيرقـانوني، و            آزاد را غيرقانوني بداند، عادت برآن مي
هـاي    علـت درنيـافتن دگرگونـي       در واقع حكومت بن علـي بـه       14 .آنچه را قانوني است، ناآزاد بداند

هـا    پنداشت كه با بستن دست و پاي رسانه        اي پيش آمده در جهان و كشور خود، چنين مي رسانه
ويـژه    از هميـن رو، بـه     .  ويژه راديو، تلويزيون و مطبوعات، دوام حكومتش را تضمين خواهد كـرد   به

، »خشكاندن سرچشمه هـا  «و در پي اعالم سياست  1989 پس از انتخابات مجلس در دوم آوريل 
غافل از اينكه به گفته تومـاس   .  به اعمال سانسور سنگين بر مطبوعات و سركوب مخالفان پرداخت

زنند، خود    پيكر سياست مي   هاي آزاد به مانند نيزه تلفوس قادرند زخمي را كه بر    رسانه«ارسكين، 
ها افكار خود را آزادانه بيان كنند و خشمشان را مانند آتـشي بـيرون               بگذاريد انسان.  التيام بخشند

آنها مثـل ذرات پراكنـده بـاروت بـا هـم تمـاس برقـرار                .  كشد  بريزند كه در سطح زمين زبانه مي    
اين انفجار نه صدايي در پي دارد و نه خطري، اما اگـر آنهـا را تحـت               .  شوند ور مي كنند و شعله مي

فـشان    لـرزه و آتـش      صورت زميـن    مانند كه تا به     فشار قرار دهيد به آتش پنهان در عمق زمين مي
ها كـه     ها و درگيري    اختالف.  و چنين نيز شد     15 ».هايش را كسي نخواهد ديد خود را ننمايد، شعله

ويـژه    كم به نـاآرامي در بدنـه جامعـه و بـه           در ابتدا بيشتر ميان دولت و بخشي از مخالفان بود، كم
اي توان بـرآوردن      كرده بيكار كه حكومت، نه در پهنه اجتماعي و نه در پهنه رسانه        جوانان تحصيل

هـاي    اينترنت و شـبكه   (هاي جانشين  جوانان با توسل به رسانه.  هايشان را نداشت، انجاميد خواست
هاي واقعي نداشت، اما آثـار      هايي براي خود زدند كه هرچند ابژه دست به ساختن جهان)  اجتماعي

هـاي دلخـراش      هـا و عكـس      واقعي داشت، و به گفته ارسكين، پس از چندي با پخش شدن فيلم      
هاي اجتماعي، مردمان همچون ذرات پراكنده بـاروت          فروش در شبكه خودسوزي آن جوان سبزي

 . به هم پيوستند و طومار ديكتاتوري بن علي را برچيدند
هـا،    توانند خواسـت    هايي است كه در آن، كاربران مي  شبكه اجتماعي، سايت يا مجموعه سايت

هـاي    هـا شـبكه     در ايـن سـال    .  ها و كارهايشان را با ديگران درميـان گذارنـد           ها، انديشه دلبستگي
هاي اجتماعي همچون فيـس بـوك، تويـتر،        شبكه.  اند سابقه گسترش يافته اجتماعي با سرعتي بي

هاي مجاز ميان افراد هستند و        بستري تازه براي پديد آمدن شبكه...  يوتيوپ، فليكر، گوگل ريدر و 
هايي هـستند كـه افـزودن         هاي اجتماعي سايت    شبكه.  اند  زماني گسترش چشمگير يافته   در اندك
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وجوگر و امكاناتي مانند چت و ايميـل و چيزهـاي ديگـر بـه آنهـا،            ابزاري ساده مانند موتور جست
هاي اجتماعي، محـل گردهمـايي صـدها ميليـون          شبكه.  كنند گذاري پيدا مي خاصيت به اشتراك

توجه به مرز، زبـان، جنـس و فرهنـگ بـه تعامـل و تبـادل اطالعـات                      كاربر اينترنت است كه بي    
دهـد    ها امكان مي شبكه اجتماعي، سايتي است كه در مرحله نخست به افراد و سازمان.  پردازند مي

دهـد ايـن صـفحات براسـاس          صفحات خود را روي آن درست كنند و در مرحله دوم اجـازه مـي       
آيـد، بايـد بـه        وقتي از شبكه اجتماعي سخن به ميان مـي     .  مشتركات گوناگون به هم متصل شود

اي از    هـاي اجتمـاعي بـه مجموعـه         شـبكه .  كاميونيتي يا همان جامعه كـاربري هـم اشـاره كـرد           
شود كه با قابليت ايجاد شبكه و ارتباطات مجازي         گفته مي 2 آوري وب هاي مبتني بر فن سايت وب

هـاي اجتماعـي      اين شـبكه  .  پردازند  هاي رسمي مي    تعاملي در فضاي سايبر، به اثرگذاري بر سايت    
ها دامنه كارهاي خود را بـه     گاهي اين شبكه.  اند سازي گسترده در اينترنت پديد آورده امكان شبكه

هـاي سياسـي و       دهـي بـسياري از تجمـع        براي نمونه، سازمان  .  كشند  فضاي واقعي جامعه نيز مي    
 16 .ها صورت گرفته است اعتراضي در همين شبكه

 گيري نتيجه

هاي مردمي اخير و پيروزي انقالب تونس، مصر، ليبـي       عاملي كه تاثير قابل توجهي بر روند قيام
ها پررنگ بـود كـه        ها به حدي در اين انقالب نقش رسانه.  اي شدن ارتباطات است داشت، شبكه... و 

هـاي اينترنـتي بـراي        رسـانه     جوانـان تونـسي از ايـن      .  ناميدنـد »  بـوك   انقالب فيس «برخي آن را   
ـ   30 سال در كشورهاي عربـي بيـن          29 تا    14 جوانان بين .  گرفتند دهي تظاهرات بهره مي سازمان

درصـد    35 ــ  30 دهند و اگر اين عامل را با عامل بيكاري كه بـه              درصد جمعيت را تشكيل مي 40 
خوبي متوجه خواهيم شد كه چرا اين قشر ديگر كاسه صبرش لبريـز شـده        رسد، جمع كنيم، به مي
بوك بهره گرفتنـد در    ، حداقل افرادي كه از فيس2010 دسامبر  26 تا  18 براي مثال، در فاصله .  بود

اگر اين آمار را بـا جمعيـت        .  هزار كاربر بوده است  820 گيري از آن، يك ميليون و  كمترين روز بهره
عـالوه بـر    .  شـود   تر مي   ها روشن   ميليوني تونس مقايسه كنيم، ميزان اثرگذاري اين رسانه      11 تقريبا 
. انـد   داشـته   دهي اعتراضات نقش اساسي    بوك، توييتر و شبكه الجزيره در خبررساني و سازمان فيس
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هـاي مردمـي، توليـد افكـار و           ها در ترغيب مردم به حـضور و مـشاركت در خـيزش            عمده رسانه
ها در جامعه به همراه هـدايت و نظـارت را از        ها و انديشه هاي مذهبي و سياسي، توزيع ايده انديشه
هـا در ايـن       اگرچـه دولـت   .  باشـند   ها در تحوالت اخير در كشورهاي منطقـه مـي      هاي رسانه نقش

هاي اجتماعي مجازي كـم كننـد، امـا        كشورها با قطع اينترنت سعي كردند از اثرگذاري اين شبكه
ها اين كار را خيلي دير انجام دادند و زمـاني بـه قطـع اينترنـت روي             گويند، دولت كارشناسان مي

. كردنـد   ها حضور پيـدا مـي       آوردند كه تمام قرارهاي مهم گذاشته شده بود و مردم بايد در خيابان     
هـاي    رساني اخبار مخالفان دولت و پوشـش تجمـع          عنوان يك ابزار در اطالع به بوك و توئيتر فيس

عنوان موتور محركه انقـالب در كـشورهاي منطقـه         تاثيري كه از آن به.  اعتراضي بسيار موثر بودند
خاطر مسدود شدن در مصر در پي يك اقدام، بـه          شبكه توييتر به.  برند ويژه مصر و تونس نام مي به

 . ارايه خدمات تلفني به مردم اين كشور پرداخت
يكـي رونـد تكامـل      .  اند  ها در حال رشد بوده     در همه اين كشورها، دو روند متضاد در طي دهه

انساني كه شاخص آن افزايش سطح سواد و تحصيالت دانشگاهي است، كه بـه آگـاهي بيـشتر و              
هاي گذشته با انقالب اطالعات و ارتباطـات و آسـان و       اين روند در دهه.  انجامد انتظارات بيشتر مي

ويژه چگونگي زندگي مردمـان ديگـر كـشورها،           المللي، به همگاني شدن دسترسي به اطالعات بين
پيدايش اينترنت، ماهواره و تلفن همراه، فاصله سنتي ميان مردمان يك كشور را با         .  انجاميده است

ها را از مردم پنهان كرد يا         توان واقعيت  ديگر نمي. هم و با مردمان ديگر كشورها از ميان برده است
گام نبوده    روند دوم، رشد اقتصادي است، كه با رشد اجتماعي هم    . فساد حاكم را مخفي نگه داشت

نظر برسد، فقط بخش كوچكي از جامعه را كه نزديك به حاكميـت          گام به و اگر هم از ديد آمار هم
كـرده و متخـصص       اكثريت جامعه كه جـوان و تحـصيل      .  كند خودكامه و فاسد است برخوردار مي

هستند، از موهبات رشد ثروت در كشور برخوردار نبودند و به علـت انحـصاري بـودن اقتـصاد در                 
پردازنـد، از     مـي تر فقط به بازرگـاني و داللـي           دست عوامل حاكميت كه براي سود بيشتر و سريع    

هاي   نيروي ديگري كه براي دگرگوني    .  خوان با استعدادشان محروم شده بودند  داشتن يك شغل هم
آيـد، فـشارهاي عوامـل اجتمـاعي و سياسـي             اجتماعي و سياسي در يك كشور غير آزاد وارد مـي         

آيد، در جوامعـي    ها وارد مي اين فشارها كه از راه اطالعات و آگاهي.  المللي بر جوامع سنتي است بين
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كند و باعـث اختالفـات     كه در حال انتقال از شرايط سنتي به شرايط نوين هستند، شكاف ايجاد مي
شـود و فـشارهاي       هنگامي كه يك ملت دچار اين تضادها مـي        .  شود  اي مي  راهبردي و حتي سليقه

اي بـر جوامـع       شود، تـاثيري زنجـيره     اي به انفجار تبديل مي انباشته در درون اجتماع ناگهان با بهانه
  .كشاند سوي دگرگوني و انقالب مي گذارد و آنها را هم به مشابه مي

حال، نكته مهم آن است كه عدم تعادل ميان رشد آگاهي و كيفي جمعيت كه باعث افزايـش         
هاي فاسد و خشن حاكم از سوي ديگر، همـراه بـا         سو، و وجود ديكتاتوري شود از يك انتظارات مي

هاي اجتماعي در كشورهاي ديگر، كاسـه    فشارهاي جهاني ناشي از افزايش كيفيت زندگي و آزادي
صد سال گذشـته، سـرعت گـرفتن مـوج            ساز يك   ويژگي سرنوشت .  كند  ها را سرريز مي   صبر ملت
در صدسـال گذشـته     .  رسـاني اسـت     ويژه در بخش ارتباطـات و آگـاهي        آورانه، به هاي فن پيشرفت
هاي شگرفي با سرعت تصاعدي انجام گرفته؛ از تلفن قارقاركي محدود به ثروتمنـدان، تـا         پيشرفت

موج محدود به ثروتمندان، تـا راديـو و           از راديو المپي تك  .  تلفن همراه ارزان و قدرتمند و نامحدود
هاي محدود چاپ سـربي تـا         از روزنامه .  اي غيرقابل كنترل    تلويزيون و همگاني و بدون مرز ماهواره

اينهـا جوامـع    .  ها روزنامه و سايت و خبررساني جهاني رايگان و غيرقابل كنـترل         اينترنت و ميليون
گـيري از     افـزايش بهـره   .  انساني را در سراسر جهان به هم نزديك و از كار يكديگر آگاه كرده است      

هاي اجتماعي ضمن آنكه ارتبـاط و سـرعت عمـل معترضـان را                هاي جديد و پيدايي شبكه رسانه
ايـن امـر، در     .  هـا شـد     گسترش داد، موجب سردرگمي نيروهاي امنيتي و در نتيجه كاهش هزينه  

دهي به دنيـاي جديـد، فراتـر از تعهـد بـه يـك              همان حال، به معناي مشاركت همگاني در شكل
هاي بيـشتري در      شود، الگوهاي عمل و تاكتيك     اين مشاركت همچنين سبب مي.  ايدئولوژي است

. خالل مباحثات پيشنهاد شود و پيشبرد اهداف جنبش به شخص يا اشخاصي خاص وابسته نشود    
اي هميـشگي     عنـوان قاعـده    توان به اگرچه اين تجربه تونس و مصر و ديگر كشورهاي عربي را نمي

هـاي اجتمـاعي از ايـن پـس،           برشمرد، اما درسي براي كشورهاي خاورميانـه اسـت كـه جنبـش        
هـاي    دهي و رهبري به پيـدايي و گـسترش شـبكه           كم در مراحل نخستين، بيش از سازمان دست

رويدادهاي مصر نشان داد بسته شدن فضاي سياسي ـ اجتماعي ممكن اسـت  .  اجتماعي نياز دارند
هاي ديگـر و در فـضاهاي         تواند مانع بروز اعتراضات به شكل  آرامشي ظاهري را حاكم كند، اما نمي
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هـاي ارتبـاطي ماننـد قطـع          دهد اتفاقا ايجاد اختـالل در شـبكه         تجربه مصر نشان مي   .  ديگر شود 
مقطعي خطوط تلفن همراه، كـاهش سـرعت اينترنـت و محـدود كـردن دسترسـي بـه برخـي                      

 . شود هاي اينترنتي در نهايت، اقدامي منفعالنه است و موجب مديريت و مهار اعتراضات نمي پايگاه
بايـست از     در نهايت، و با توجه به مطالب گفته شده، براي تحليل و بررسي اين تحـوالت مـي           

تمام زوايا به موضوع نگريسته شود تا بتـوان تحـوالت سياسـي ــ امنيـتي مربوطـه را بـا دقـت،                        
نگارنـدگان بـر ايـن نظرنـد كـه ايـن تحـوالت و               .  موشكافي كرده و به استدالل مورد نظر برسيم      

اند، به كشورهاي ديگر عربي كشيده        ها، همان گونه كه مانند يك بازي دومينو حركت كرده انقالب
خواهي در جهـان گـشته و همچنيـن           ساز موج چهارم دموكراسي     خواهند شد، و در نهايت، زمينه  

 . هاي مردمي در اين كشورها خواهند شد توان گفت، باعث ايجاد حكومت مي
اي بـراي شـورش       كننـده   عواملي كه بررسي گرديد، عوامل بسيار مهمي بودند كه توجيه قـانع  

ها و    نمايد كه چرا اين كشور      باشند، اما با وجود اين، اين سؤال را بازگو مي ها مي مردم در اين كشور
بردنـد، نتوانـستند      اين مردم، تا به حال و طي اين مدت بسيار طوالني كه از اين مشكالت رنج مي    

در مقابل ديكتاتورهاي خود قد علم كنند؟ در پاسخ، ما به ايـن اسـتدالل رسـيديم كـه در عـصر                 
شـود در راسـتاي ايـن         دهكده جهاني و با ورود انسان به عصر ارتباطات و اطالعات است كـه مـي     

تـوان در مقابـل زور        موضوع قرار گرفت، با وجود قشر جوان و آگاه در اين كشورهاسـت كـه مـي                
كنـد؛    اي شدن ارتباطات رهـبري كـرد و مـي           ها را عاملي به نام شبكه    اين خيزش.  ايستادگي كرد

هاي اجتماعي گسترده در بين جوانان، اين هماهنگي اعتراضات به سـرانجام           چراكه با وجود شبكه
تواند عامل اصلي اين      ها مي   در مجموع، ارتباطات از طريق رسانه  .  نشست رسيد و به بار مي خود مي

 . حركت دومينووار خيزشي در بين كشورهاي عربي باشد
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