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 چکيده

هاي جديد در تحـوالت اخيـر خاورميانـه بـا      پژوهش حاضر با طرح اين پرسش که جايگاه رسانه
هـاي   کنـد کـه رسـانه    چه بوده است؛ اين فرضيه را بيان مي تأکيد بر تحوالت انقالبي کشور مصر

رساني، سازماندهي و گسترش تحـوالت منطقـه، چـه در     جديد با آغاز تحوالت انقالبي، در اطالع
هـاي نـوين،    گسـترش رسـانه   .اند اي نقش مهمي ايفا کرده اي و چه در سطح فرامنطقه سطح منطقه

گير منطقه؛ مانند کشور مصر باال برده و بويژه توجـه  آگاهي را در بين اقشار مختلف کشورهاي در
فرايند تحوالت منطقـه    گررد، جلب کرده و به اين ترتيب، قشر جوان را به آنچه در اطراف آنها مي
گيري و گسـترش تحـوالت    حاضر، بررسي نحوه شکل را تسهيل و تسريع کرده است. هدف مقاله
اي در وقـوع و تکـوين    هاي مـاهواره  ماعي و کانالهاي اجت منطقه خاورميانه و شناخت نقش شبکه

 از اسـتفاده  چگونگي هاي عربي با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي بوده است. همچنين  انقالب
در  سياسـي  تغييـر  بـه  نيل متني( براي دهي پيام و بوک، اينترنت فيس )همچون اجتماعي هاي رسانه
 گرفته است. قرار بررسي دکشور مصر مور بر تمرکز خاورميانه، با منطقه
 

 اينترنت، خاورميانه، مصر اجتماعي، هاي شبکه جديد، هاي رسانه ها: کليد واژه

                                                      

  دانشگاه پيام نور                                          دکتراي علوم سياسي، دانشيار* 

 :moosaviut@gmail.com Email   اي، دانشگاه عالمش طباطبايي نطقشارشد مطالعات م يدانشجوي کارشناس ويسنده مسئول:ن

                                                         اي، دانشگاه تهران کارشنار ارشد مطالعات منطقش** 

 3/5/92پذيرش نهايي:       12/4/92تجديد نظر:        14/8/91تاريخ دريافت: 

 



  17 هاي جديد در تحوالت اخير خاورميانه ... جايگاه رسانه

 مقدمه

 ايجـاد  و ارتبـاطي  هـاي  تکنولـوژي  وسـيع  هاي دگرگوني تأثير تحت اخير، هاي در دهش

 جهـان  سراسر در ها دولت و ها ملت روابط انقالب اطالعات، بش معروف جديد، شرايط

 سياسـي،  عقايـد  و افکـار  مبادلـش اخبـار،   منـابع  تـرين  مهـم  بش ها رسانش و يافتش گسترش

 انـد شـده  تبـديل  المللـي  بـين  روابـط  در اثرگـذاران  نيرومندترين و فرهنگي و اجتماعي

ـ  نوين هاي اوريفنّ پيدايش (. با379، ص 1389)معتمدنژاد،   همچون اطالعاتي ارتباطي 

 واپسين دهش چند در ويدکو، کابلي، رايانش و هاي ويزيونتل همراه، تلفن ماهواره، اينترنت،

 ر  بُـرد جهـاني   بـا  الکترونيک و ارتباطات دوربُرد عرصش در عظيم انقالبي بيستم، سده

 شـناختش  ها  فنّاورياين  ترين اصلي و ترين شاخص اينترنت، و ماهواره در اين ميان، داد.

 سياسـي،  حيـات  بـر  شـگرفي  بسـيار  تـأثيرات  اخير، دهش چند در کش بش طوري اند؛ شده

 همـين  واسطش بش و اند گذاشتش جاي بش ها و ملت ها دولت ااتصادي و فرهنگي اجتماعي،

ـ  مرزهاي و المرو تأثير،  سياسـي، ااتصـادي،   گونـاگون  سـطو   را در هـا  ملـت  دولت 

 و اينترنـت  پيدايش با اند. پذير کرده آسيب زيادي حد تا و رنگ کم فرهنگي، و اجتماعي
 جهـاني  شـهروندي  و جهـاني  عمـومي  حوزه اوليش هايزمينش آن، جهاني گسترده بکشش

 نـوعي  و سياسـي  و فعاالنـش مـدني   درگيرشـدگي  نـوعي  موجبـات  و يافتـش  تکـوين 

 (.  194، ص 1388)سردارنيا،  است کرده فراهم را شهروندي نگاري روزنامش

ـ  ها، سايت وب همچون هايي اابليت از گيري اينترنت با بهره  هـاي  سـايت  هـا،  الگوب

را  دموکراتيـک  و مـدني  هـاي  نگرش گسترش و سياسي هاي آگاهي افزايش ... و خبري
 هاي گروه و براي مشارکت سياسي، افراد کاربران شود و با بسيج موجب مي کاربران در

 اخيـر  هاي سازد. خيزشمي درگير اعتراضي و سياسي هاي در فعاليت را مانده حاشيش در

اطالعاتي و ارتباطي  هاي فنّاوري اين از کاربرد بارزي نمونش افريقا شمال و خاورميانش در
 (.8ـ 9، صص 2007، 1هاي اجتماعي نوين در اين زمينش است )هان بويژه شبکش
 از بسـياري  داده، روي افريقـا  شـمال  و خاورميانـش  منطقش در را کش اخيري تحوالت

 اند؛ داده ارار پژوهش و بررسي مورد عمتنو زواياي و ابعاد از گرانو تحليل انديشمندان

 و سياسـي  اجتمـاعي،  عوامـل  نقـش  و برخي ديگر، بر هاي سياسي گروه نقش بر برخي
 انـد. تعـدادي نيـز بـش     داشتش تأکيد بيروني و خارجي عوامل همچنين و داخلي ااتصادي

                                                      

1. Hun 
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 تحـوالت  ايـن  در نـوين ارتبـاطي   هـاي  رسـانش  و اجتمـاعي  هـاي  شـبکش  نقـش  بررسي

 هـاي  رسـانش  آفريني نقش مقالش، نويسندگان باور بش اينکش بش توجش با بنابراين، ند؛ا پرداختش

 عامـل  هاايميل و ها وبالگ همراه، هاي تلفن اينترنت، و اجتماعي هاي شبکش مانند جديد

 در ابزارهـا  ايـن  از کننـده  اسـتفاده  جوانان سياسي مشارکت از نسل جديدي گيري شکل

بوده است، ضرورت پژوهش، اعتقاد بش اين اضيش  ر مصريعني کشو بررسي، مورد کشور
هـاي   هاي همراه و سـاير رسـانش   هاي اطالعاتي و ارتباطي همچون تلفن اورياست کش فنّ

نوين، نقش مهمي در منازعات دموکراسي و حقوق بشر در خاورميانـش و شـمال افريقـا    
هـاي   ها و شبکش م کش رسانشاند. با اين مقدمش، بش دنبال پاسخ بش اين پرسش هستي ايفا کرده

اجتماعي چش نقشي در واوع تحوالت منطقـش خاورميانـش داشـتندر در مقالـش حاضـر، بـا       
هاي نوين بش ارزيابي نقش آنها در تحـوالت اخيـر    ها و کارکردهاي رسانش بررسي ويژگي

شده است. تحوالتي کش از کشـور تـونح آغـاز      منطقش خاورميانش و شمال افريقا پرداختش
بـش شـکل دومينـو، بخشـي از منطقـش خاورميانـش را فراگرفـت. دروااـع توانـايي           شـد و 
هاي نوين کنشگران جديدي را بش وجود آورده کش در مقابل مراکز اـدرت عـرض    رسانش

اي شـده و نـوعي    کنند. با وجود اين، هستش تغييرات، باعث ايجاد جامعش شـبکش  اندام مي
هـاي   ها و کارکردهاي رسـانش  بررسي ويژگي با .اي را رام زده است جامعش جهاني شبکش

هـاي اجتمـاعي در    هاي اجتمـاعي، بـش ارزيـابي نقـش اينترنـت و شـبکش       جديد و شبکش
 شود. تحوالت اخير منطقش خاورميانش و شمال افريقا با تأکيد بر کشور مصر پرداختش مي

 مفهومی پژوهش چارچوب

هـاي   رسـانش »ينترنـت و  در اين بخش از پژوهش، بـش منظـور بررسـي و تحليـل نقـش ا     
بنـدي از   هاي منطقش خاورميانش، ضمن اراکش تعريف و تقسيمدر انقالب« 1اجتماعي جديد

هـاي اجتمـاعي    هـا و کارکردهـاي رسـانش    هاي اجتماعي جديد، بش بررسي ويژگـي  شبکش
 شود.  بش طور مختصر پرداختش مي« 2هاي اجتماعي جنبش»جديد و تأثير آن بر 

هـاي اينترنتـي هسـتند. در     ، نسل جديدي از وب سايت3جازيهاي اجتماعي م شبکش
ها، کاربران اينترنتـي حـول محـور مشـترکي بـش صـورت مجـازي جمـع          سايت اين وب

هاي اجتماعي، متناسب با نـوع   دهند. شبکشهاي آنالين را تشکيل مي شوند و جماعت مي
ـ   شان، امکانات ديگـري از ابيـل خبرخـوان    و موضوع فعاليت هـاي   ي، بـازي هـاي اينترنت

                                                      

1. new social media       2. social movements       3. virtual social networks 
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اي و براـراري ارتبـاط بـا سـاير      هـاي رايانـش   آنالين، اابليت آپلود کردن ويدکوها و فايل
(. جديـدترين  1390زاده،  هايشـان دارنـد )ااسـم    هـاي شخصـي را نيـز در گزينـش     رسانش
گـروه اصـلي اـرار     چنـد هاي اجتماعي را در  ، رسانش2011انداز اراکش شده در سال  چشم

گذاري، بحـث، تجـارت، مواعيـت،     ند از: ابزارهاي انتشار، اشتراک ا تداده است کش عبار
 .اجتماعيسازي  شبکش

هـاي   بش منظور دسترسي بش اهداف اين مقالش در زمينش شناخت نقش اينترنت و شـبکش 
هـا و کارکردهـاي    اجتماعي در تحوالت منطقش خاورميانش، در زير بـش برخـي از ويژگـي   

 شود: ياي امروز پرداختش ميهاي اجتماعي مجازي در دن شبکش
هاي شبکش اجتماعي، تغيير شـکل ارتباطـات    يکي از ويژگي. تغيير شکل ارتباطات. 1

هـاي اجتمـاعي نظيـر     ويکـم، برخـي شـبکش    گفتماني است. در پايان دهش اول ارن بيست
هـا را   هاي براراري ارتباط بين انسـان  بوک و توييتر، دورنماي تعامل اجتماعي و راه فيح
 اند. ر دادهتغيي
انـد کـش    هاي اطالعاتي نـوين موجـب شـده    اوريفنّ . تبادل اطالعات و ايجاد پيوند.2

اي يابنـد و ااشـار    رفتارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگـي و مـذهبي، ابعـاد فـوق منطقـش     
مختلف جهان از طري  آنها با يکديگر ارتبـاط براـرار کننـد و از همفکـري و حمايـت      

سـازي زمـان و    هاي اجتماعي بـا فشـرده   روااع اينترنت و شبکشمند شوند؛ د يکديگر بهره
مکان، سـرعت ارتباطـات و پيونـدهاي درون سـازماني را در ميـان فعـاالن و هـواداران        

اي  سـابقش  ها کش از حيث جغرافيايي از يکـديگر فاصـلش دارنـد، بـش صـورت بـي       اعتراض
 اند. افزايش داده

اي در  هـا جايگـاه ويـژه    ني شدن، رسـانش در عصر جها .. فراملي بودن و نداشتن مرز3
 اند کش تا بش حال وجود نداشتش است. اند و عامل بسياري از تحوالتي شده جهان يافتش

فضــاي ســايبرنتيکي و مجــازي از اــابليتي بــاال بــراي  .هــا . ســازماندهي اعتــرا 4
هـاي مبـارزاتي    سـازي اهـداف و تاکتيـک    جستجوي همتايان، ايجاد اکتالف و هماهنـگ 

شود )آاايي وردار است؛ امري کش بش وضو  در تحوالت اخير خاورميانش مشاهده ميبرخ
 (.14، ص 1391و همکاران، 
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 يجامعش، موضوع فرهنگي و اجتماعي ساختارهاي بر ارتباطي اورانشفنّ تأثير تحوالت
1کاستلز اعتقاد اند. بش پرداختش آن بررسي بش از صاحبنظران بسياري کش است

 کـش  آنجا از» 
 هـايي  نظام کش فرهنگ گيرد، حوزهمي ارتباطات صورت طري  از فرهنگ جريان و تقالان
ـ  تکنولـوژي  باشد، با ظهورمي تاريخ ساختش و شودمي شامل را رفتارها و عقايد از د جدي

 نـوين  هاي فنّاوري ارتباطات و نقش بررسي «.گردند مي بنيادين هاي دگرگوني دستخوش
 حـال  در کشـورهاي  ااتـدارطلب  هـاي  نظام بر آن تأثير ي وايدکولوژ پيدايش در ارتباطي
 در هـا  تصميم تمرکزگرايي و خودکامگي با ارتباطات و اطالعات انقالب تضاد توسعش و

 بـر  مبتنـي  گيري تصميم و مديريت هاي شيوه کش بش اين ترتيب، دهدمي نشان ها نظام اين
 مجبـور  را دولـت  و شود مي ايتکف ارتباطي بي نوين هاي فنّاوري پيدايش با تمرکزگرايي

 (.26، ص 1368ترجمش طيب،  ،2کند )بوريتسون مي گيري در تصميم سازي شفاف بش
3لرنر دانيل

 فراينـد  و سـنت  بر ها رسانش تأثير بررسي بش« سنتي جامعش از گذر»کتاب  در 
افـزايش   ارتبـاطي، ضـمن   هـاي  رسـانش »وي  اعتقـاد  بـش  .پـردازد مي خاورميانش در نوسازي

 عـالوه  «سـازد  مـي  ممکن هاي جديد موفقيت با آنها را انعطاف افراد، اابليت پذيري افانعط
آزادانـش   گـزينش  و تجربـش  امکـان  و سـنت  بـش  افراد تقيد کاهش طري  از ها رسانش اين، بر

ااتـدار  و کـنش  از جامعش و انتقال سنت زوال در اي عمده عامل توانندزندگي، مي هاي شيوه
جامعـش مـدني،    گسـترش  و بسـط  باعـث  و رونـد  بش شمار  عقالني و ااتدار کنش بش سنتي

 از .(253، ص 1380 ، ترجمـش اوحـدي،  4عمومي شوند )تامپسـون  هاي حوزه و دموکراسي
 زمـان و  افزايش پاسخ فوري، اراکش را براي سرعت زيادي حد تا سريع ديگر، ارتباط سوي
 بخـش  اراکش نشوند، درنگ بي  ها پاسخ اگر دهد؛مي را کاهش داي  محاسبش و تأمل براي الزم

 (.20، ص 1998، 5)ويلسون شد خواهند نااميد احتماالً و مأيور مردم عامش از وسيعي

چـش   دهـد؛  هاي اجتماعي را شکل مـي   تحرکدر عصر اطالعات، اينترنت بخش مهمي از 
را بـش  تواند افراد همفکر در جوامع مردمي يا دموکراتيک و چش در جوامع محدود. اينترنت مي

اي براي کنش پيدا کنند. اينترنـت در جوامـع    هم نزديک کند و بش آنها ياري رساند کش پشتوانش
هاي متفاوت دسترسي، بش سـرعت گسـترش    اسالمي بش رغم بسترهاي مختلف فرهنگي و راه

فـارر تـا    يافتش است؛ با اين حال رشد اينترنت در جوامع عربي و کشـورهاي حـوزه خلـيج   
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ـ   2001پايان سال  اوري کمترين ميزان را در تمام دنيا داشتش است. با گسترش فراگيري ايـن فنّ
ايـم کـش اينترنـت، منبـع جانشـين       جديد در شهرهاي بزرگ، در مدتي کوتاه شـاهد آن بـوده  

دسترسي بش جديدترين اخبار و اطالعات در جوامع غيردموکراتيـک عربـي و اسـالمي شـده     
 بـش  کوتـاه  پيـام  خـدمات  بـا  همـراه  تلفن يگر،د سوي از .(438، ص 2001، 1است )ولمانت

 گونـاگون  هـاي  حـوزه  در اي گسـترده  هـاي  کـارکرد  ارتبـاطي،  نـوين  ابزارهاي از يکي عنوان
 عنـوان  بـش  کوتـاه پيـام   امـروزه، سـامانش   .اسـت  فرهنگي يافتش و ااتصادي، سياسي، اجتماعي

 از وسـيعي  طيـف  نظـر  جـدي  طور روزمره، بش امور بش بخشيدن سرعت براي تازه راهکاري
 (.14، ص 2002، 3و گرونين 2است )اسکوت کرده جلب خود بش را جوانان جامعش بويژه افراد

در ادامش، با مطالعش موردي تحوالت اجتماعي و سياسي اخيـر کشـور مصـر )کـش بـش      
هـاي   انقالب و سقوط مبارک انجاميد(، بش تحليل نقش و تأثير فضاي مجازي بـر جنـبش  

 هاي اخير پرداختش خواهد شد. سال اجتماعي اين کشور در

 بيداري اسالمی و رسانه جديد اجتماعی، هاي شبکه اينترنت و

 و مفهـوم  در گسترده تحول ارتباطات، و اطالعات اوريفنّ توسعش مهم پيامدهاي از يکي
 دو تفکيـک  آن، گيـري  شکل فلسفش کش مرزي است. المللي و بين سياسي مرزهاي کارکرد
 براـراري  و کشـور  دو بـين  امنيـت  و نـزاع  ملـت،  يک سازيرچشيکپا مستقل، حاکميت
ـ  فزاينده توسعش با است. ملت دو بين تعامل و ارتباط  در ارتباطـات  و اطالعـات  اوريفنّ
4سـايبر  فضـاي  توسعش و پيدايش و جهاني شدن عصر

 المللـي  بـين  و سياسـي  مرزهـاي  
 بـش  نيازي سايبر، فضاي در اند. داده دست زيادي از حدود تا را خود گذشتش کارکردهاي

 حرکـات  يـا  فشـردن کليـدها   طري  از فقط اعمال کليش و نيست فيزيکي هاي جايي جابش

 درونـي  ارتباطـات  از اي مجموعـش  بـش  معنـا،  در سـايبر  فضـاي  گيرد.مي صورت ماور

 گفتـش  فيزيکي جغرافياي گرفتن نظر در بدون مخابراتي مساکل و رايانش از طري  ها انسان

  (.228 ، ص1388، شود )ويسيمي

 هـاي  شـبکش  توسـط  نيروها بسيج اابليت از گيري بهره مردمي، با اعتراضات با واوع

 کننده تسهيل مردم، ميان واسطش رابطش بي براراري دليل بش کش اجتماعي براي بسيج نيروها

                                                      

1. Wellman       2. Scott       3. Gronin 

4. cyber space 
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 عربـي  ديگـر کشـورهاي   مردم هاي خواستش بر تأثيرگذار نيز و جهاني و اي منطقش ارتباط

 اجتمـاعي  و سياسي سرنوشت بر ها اوريفنّ تأثيرگذاري براي را روشني انداز مچش بود،

 .کرد ترسيم سوم انسان هزاره

 ارتبـاط  هـاي  و سـايت  اجتمـاعي  هاي کش در فضاي مجازي، شبکش داشت توجش بايد
 منطقش کشورهاي عربي اجتماعي بافت تغيير در اي سابقش بي و مهم نقش توانند مي جمعي

 اشـر  پرشـتاب  افـزايش  بـا  کـش  طوري بش کنند؛ ايفا کشورهاي خاورميانش کلي، طور بش و
 پيامـد  شـود. مـي  افـزوده  نوظهور طبقش اين ميزان بر روز روز بش تحصيلکرده دانشگاهي،

 و جامعـش  سـطح  در جديـد  نخبگان پيدايش جوامع انساني، در اجتماعي طبقش اين ايجاد
  ابلي است. نخبگان ساختار و ترکيب در تغيير
 بـراي  هـا  گـروه  ايـن  کشـورها،  در تحصيلکرده و طبقش جديد گيري شکل با روااع،د

 راديـو،  نظيـر  سـنتي  هـاي  بش رسـانش  محدود را خود ديگر اخبار، و اطالعات بش دسترسي
و  اينترنـت  ماننـد  نـويني  امکانـات  از اسـتفاده  بـا  بلکـش  کنند، نمي ها روزنامش و تلويزيون

؛ رهگذر اين از سازند.مي برطرف را خود اطالعاتي هاي نياز آن هاي اابليت از گيري بهره
 و سـازماندهي  بـراي  مناسـبي  بسـيار  فرصـت  اينترنـت،  مجـازي در  هـاي  شـبکش  ايجاد 

 و منطقـش  کشـورهاي  در دهـد کـش  مـي  نشـان  ها است. پژوهش ااشار اين بر تأثيرگذاري
اجتمـاعي   يهـا  شـبکش  بـا  مـرتبط  سايت وب چهار برتر، سايت سيزده ميان در خاورميانش
 و تـوييتر  بـوک،  فـيح  نظيـر  هـايي  سـايت  نقـش  تـوان نمي اسار، همين بر دارد. وجود
ناديـده گرفـت    اجتمـاع  در سازي شبکش و جمعي بش اعتراضات دهي شکل را در يوتيوب

 (1391 موثقي گيالني، و عطارزاده،)

 هـاي  از شـبکش  کـاربران  گسـترده  اسـتفاده  دليـل  بـش  اخيـر را  اعتراضات و ها خيزش
 در و همـش کسـاني کـش    حاميـان  فعاالن، معترضان، توييتر، و بوک فيح همچون اجتماعي
 نام «1بوکي فيح و توييتري هاي انقالب» کردند،مي دنبال را حوادث جهان، کنار و گوشش
 تصـاوير و انـواع   مـتن،  شـامل  اينترنـت  فحـواي  بـش  محتوا اند. کاربران توليدکننده نهاده

 بـراي  بيشـتر  بلکـش  مالي بش منظور کسب منافع نش کاربران، کش يابندمي ارجاع ويدکوهايي
 و اعتراضـات  در مهمـي  نقـش  ،2محتـوا  کننده توليد کاربران کنند. مي آپلود هيجان، لذت
 يا درگير کش کساني همراه هاي تلفن اند. کرده ايفا افريقا و شمال خاورميانش اخير هاي ايام

                                                      

1. twitter and facebook revolutions       2. content producers 
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در  را زنـده  رويـدادهاي  مـورد  در گزارش و امحتو آپلود امکان اعتراضات بودند، شاهد
 بـا  ارتبـاط  را بـراي  معترضان همچنين همراه هاي تلفن کرد. ها فراهم مي جريان اعتراض

 همچـون  اجتمـاعي  هـاي برخـي شـبکش   داد. يـاري مـي   هايشـان  پيام گسترش و سايرين
طالب بودنـد  م انتشار براي آنالين اوليش ابزارهاي از در توييتر، نويسي وبالگ و بوک فيح

 (4، ص 2011، 1)کامنينور
 برپايي تظاهرات بخش الهام بوعزيزي، خودسوزي اخبار تونح، در ،2010 دسامبر در
 تـوييتر  شد. در آن زمـان حتـي   افريقا شمال و خاورميانش مناط  در ساير و اين کشور در

ار بـش شـم   معترضـان  پيـام  گسـترش  بـراي  داشت، ابزاري کنندگان کمتري نيز کش استفاده
بـش   بـوک  فيح و توييتر از حوادث، بش مندان عالاش از بسياري سرتاسر جهان، در رفت. مي

بـش   اخبـار  کردند. بش اين ترتيـب،  مي مرتبط با تونح استفاده اطالعات منابع اولين عنوان
   .شد منطقش سرتاسر در مردم بخش الهام اين حوادث، مورد در توييتر از آمده دست

 کشـورهاي تـونح،   هـاي  ايام بش را جهانيان توجش ابتدا در حتوام توليدکننده کاربري

 و محتـوا  کننـده  توليـد  کـاربري  پيونـد  کـرد.  جلـب  کشورها، ساير آن، متعااب و مصر
 خصـوص  در رسـاني  اطـالع  منظـور  بـش  معترضـان  بـراي  مهمـي  ابزار همراه، هاي تلفن

 محسـوب  اطـراف غيرنظامي بش جهـان   و نظامي هاي واکنش پليح و ماهيت ها، اعتراض

 دولتـي  هـاي  رسـانش  اندازهايي را کش چشم و ها ديدگاه محتوا، توليدکننده کاربري شد.مي

 (.108 ، ص1388 اي، )سبزه دادمي اراکش کردند،نمي مطر 
بـوک، بـا    فيح و توييتر ابزارهايي همچون افريقا، شمال و خاورميانش منطقش سرتاسر در

 بـش  اعتراض براي را هايي فرصت ويدکوها، و تصاوير گذاري اشتراک بش فراهم آوردن امکان
 داسـتان  بـراي  حقيقـت  از (. عنصـري 9، ص 2011جريان ادرت ايجاد کرد )کـامنينور،  

 وجـود  کشـورهاي خاورميانـش   شـورش  در ديجيتال هاي اوريفنّ نقش و بوک فيح انقالب
 و ورميانـش ممالک خا اعتراضات در مهمي نقش کش است اجتماعي اي شبکش بوک فيح دارد.
 فرهنگـي  فضـاي  يـک  عنـوان  بش بايد آن را در حقيقت، نقش اما است؛ داشتش افريقا شمال
در هـر زمـان،    رسـانش . کننـده  تعيـين  و ااطع فنّاوري يک نش گرفت؛ نظر در نسل يک براي
 از بـرداري  بهره براي هميشش و فعاالن بوده اجتماعي هاي جنبش براي مرکزي اهميت داراي
 . (10، ص 2011، 2اند )اسلي کرده تالش اند، توانستش کش اهير هر از رسانش

                                                      

1. Comninos       2. Slee 
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ـ   هـاي جديـد    اوريتحوالت اخير منطقش خاورميانش اين وااعيت را آشکار کرد کـش فنّ
اند. بيداري اسالمي  موبايل، در گسترش سريع و پايدار تغييرات اجتماعي مؤثر وااع شده

 مردم را توانمند کرد تـا مقتدرانـش از  هاي ديکتاتوري را بش چالش کشيد؛ بلکش  نش تنها سال
هـاي مشـترک و حمايـت از انقـالب      هاي جديـد بـراي ايجـاد ارزش    ها و رسانش اوريفنّ

  .(2، ص 2011، 1)بوگالف استفاده کنند
در انقالبي کش منطقش خاورميانش را فراگرفتش « 2هاي اجتماعي شبکش»در خصوص نقش 

هـاي   هـا و صـاحبنظران، شـبکش    از گـروه هاي مختلفي وجود دارد. برخـي   است، ديدگاه
ها و برخي ديگر، تنهـا ابزارهـايي توخـالي و     اصلي انقالب کنندگان تحريکاجتماعي را 

هـا و ارتباطـات الزم بـراي     توان گفت کش بسياري از تماردانند. با اين حال مي راکد مي
 ده است.  هاي اجتماعي ديگر برارار ش بوک و شبکش اعتراض در منطقش، ابتدا در فيح

 (2011ژانويه  انقالب )تا آستانه در مصر سياسی وضعيت

 اي حرفـش  صـنفي ـ   هـاي  انجمن بويژه ها انجمن تعداد بيشترين از کش است کشوري مصر
 23 کـش  دارد را عـرب  جهان هاي تشکل کل از درصد25 شهر ااهره نيز است. برخوردار
 شـامل  را سياسـي  زبحـ  3و  صـنفي  انجمـن  21 تجـاري،  اتـاق  26 کـارگري،  اتحاديش

بيشترين تعداد  .رسدمي نفر ميليون 2/1اي بش  حرفش ـ صنفي انجمن اعضاي شود. کل مي
 سـادات( صـادر   حکومت دوم )نيمش 1976ـ1981هاي  سال فاصلش مجوز ثبت انجمن در

(. امـا  231، ص 1993، 3سـعيد  است )آل داشتش افزايش مورد 10731 بش 7593 از کش شده
 و راابـت  کش است داده نشان اخير دهش سش در مصر سياسي حيات وااعي طي مشاهدات
 بـراي  سازوکاري بش طور عمده در اموري مانند انتخابات، انجمن و حزب چند مشارکت
نداشـتش   محتـواي وااعـي   و بـوده  ااتـدارگرايي  تربيت و حکومت بش بخشيدن مشروعيت

 دموکراسـي،  هاي نشانش نعنوا بش انجمني بويژه و حزبي نهادهاي گسترش وجود با است.
گيـري،   تصميم پويش بر تأثيرگذاري کمترين با دموکراسي صوري نهادهاي بش نهادها اين

 (.  117، ص 1390اند )سردارنيا،  تنزل يافتش و کاهش

4جمعي هاي رسانش بررسي
 خاص صورت بش هاي انتشاراتي مؤسسش و عام صورت بش 

 انباشـت  انحصـار،  حاکميـت  دليـل  بـش  رکشو در اين کش دادمي نشان نيز مصر کشور در
                                                      

1. Boughelaf       2. social networks       3. Al Sayyid 

4. social media 
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 و نداشـت  وجود اطالعات گردش آزاد کامل استبداد، جريان سلطش نهايت در و امکانات
 ايـن  شـد.  مـي  آنهـا  بـا  راابت امکان مانع از ها رانت بش دولتي اي رسانش نهادهاي دستيابي

 بيدسـتيا  در مانع اساسـي  يک عنوان بش مصر حکومت مخالفان کش است همان موضوعي
 کردند. مي ياد آن از ساالري مردم بش

 استمرار سش دهش رياست مبارک بر حکومت، بـش يـاري جـو امنيتـي ناشـي از اـانون      
وضعيت اضطراري و انتخابات نمايشي، فضايي مملو از دلسردي و نااميـدي را در ميـان   
ز چالشگران و مردم مصر برارار ساختش بود؛ اما نسل جديد و جـوان مصـر بـا اسـتفاده ا    

کش هايي بودند  هاي همراه و ... درگير فعاليت اوري جديد مانند اينترنت، تلفنابزارهاي فنّ
هـاي   شـبکش  ساخت. اينترنـت و فضاي سياسي و اجتماعي مصر را دچار تحوالت اساسي 
 .اجتماعي، نقش ادرتمندي در بسيج اعتراضي ايفا کردند

داد؛ چرا کـش آنـان بـا     را نشان ميها، همچنان توانايي و اراده معترضان  اما محدوديت
هـاي   هـاي حکومـت و انسـداد دسترسـي بـش اينترنـت، روش       مقاومت در برابـر تـالش  

دهنده آن است کش استفاده  اي را براي دور زدن کنترل پيدا کرده بودند. اين نشان نوآورانش
هاي ارتباطي با وجود تالش حکومت براي کنترل ايـن جريـان، بـش پخـش و      اورياز فنّ
اي از اطالعات در امتداد مرزها انجاميده است )آاايي و همکـاران،   سابقش نتشار ميزان بيا

 (25، ص 1391

 هاي عميقي را در جامعش هاي حکومت مبارک کش بحران بش طور کلي برخي از ويژگي
 ند از: ا مصر ايجاد کرده بود، عبارت

هـاي حکومـت    تـرين ويژگـي   يکي از مهم فرسودگي حکومت و نبود گردش نخبگان.
تـوان فرسـودگي حکومـت و نبـود      مصر را کش بش نارضايتي مردم اين کشور انجاميد، مي

گردش نخبگان دانست. سش دهش حکومت بدون منازع مبارک بر اين کشور، باعث شـده  
 ها و مشکالت خود تلقي کنند.   بود کش اکرر مردم او را مسئول رنج

رک کـش بـا گذشـت زمـان     ويژگـي مهـم ديگـر حکومـت مبـا      شخصي شدن قدرت.
اي کـش تمـام اـدرت در     رسيد، شخصي شدن ادرت بود، بش گونـش  چشمگيرتر بش نظر مي

جمهـوري،   شخص مبارک متمرکز شده بود و نهادهـاي سياسـي، ازجملـش نهـاد رياسـت     
 کارکرد خود را از دست داده بودند.
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برگـزاري نـوعي انتخابـات راـابتي، محـيط       دموکراسي ظاهري و سـرکوب سياسـي.  
سياسي چند حزبي، وجود دو مجلح سفلي و عليا و آزادي بيان نسبي در جامعش مصـر،  

کرد کش با ادعاي پيشرفت و توسعش سياسي،  اين امکان را براي حکومت مبارک فراهم مي
ها را تسکين بخشد. بـش ايـن ترتيـب، دموکراسـي ظـاهري، هـي         تا حدي از خشم توده

ع، ماهيت راابتي انتخابـات در مصـر پـيش از    تهديدي براي حکومت مبارک نبود. درواا
سازي باشد، يک راهبرد بـراي حفـظ رژيـم بـود. نظـام       آنکش محصول فرايند دموکراتيک

توان نوعي دموکراسي صوري و کنتـرل شـده تلقـي     سياسي مصر را در دوران مبارک مي
 يافت. کرد چرا کش ااتدارگرايي در اين دوران همچنان تداوم مي

هـاي   حکومـت مبـارک يکـي از رژيـم     تني بر هژموني حـزب حـاکم.  اقتدارگرايي مب
کـرد.   شود کش برخـي از اشـکال انتخابـات راـابتي را تحمـل مـي       ااتدارگرا محسوب مي

هاي مبتني بر هژموني حزبي، همراه با برخـي   ، حکومت مبارک را در زمره رژيم1بليدر
 دهد.  اشکال انتخابات راابتي ارار مي

اي کـش نقـش مـؤثري در     ترديـد بـارزترين پديـده    بـي  حـاکم. فساد گسترده در طبقه 
گيري اعتراضات اخير داشتش، فساد ااتصادي گسـترده در ميـان خـانواده مبـارک و      شکل

 (.1389نخبگان وابستش بوده است )شهابي، 

 تحوالت انقالبی مصر و جديد هاي رسانه

 هـا  حکومـت  بـا  ربعـ  جهان در اي رسانش هاي مالکيت از بسياري ،1990از سال  پيش تا
 کـار  حکومـت  شـديد  نظارت و کنترل ها تحت رسانش بيشتر همراه شده بودند؛ چنان کش

بـش   عربـي  هـاي  دوره رسـانش  ايـن  در کش کنندمي استدالل نويسندگان از برخي کردند.مي
مشـارکت   از نـاتوان  و ناآگـاه  را عادي مردم تا کردند مي را کنترل ها طور عمده حکومت

 انقـالب  ،1990 از سـال  دارنـد. بعـد   نگش عقالني هايبحث و سياسي اتمنااش در مؤثر
 تلويزيـون  هـاي  شـبکش  ظهور از گرفتش الهام کش داد ر  جهان عرب در جديدي ايرسانش
 (.277، ص 2010، 3و سيسلر 2بود )خاميح اينترنت و اي ماهواره

رد. کـ  گسـترش  بش شروع عرب جهان سراسر در اينترنت نفوذ ضريب ،1990دهش در
 رنـج  ديجيتـال  شکاف حد ترين پايين در گرفتن ارار از کلي، طور بش منطقش اين هر چند

                                                      

1. Pledis       2. Khamis       3. Sisler 



  27 هاي جديد در تحوالت اخير خاورميانه ... جايگاه رسانه

 فنّـاوري  ااتصـادي  و انسـاني  منـابع  فقـدان  هـا ازجملـش  چـالش  از بسـياري  با برد ومي
ـ   و پژوهش براي بودجش سوادي، ناآشنايي با اينترنت فقدان اطالعات، بي اوري توسـعش فنّ
رو  سرعت بش وضعيت است؛ مواجش مستحکم مخابراتي هاي زيرساخت نبود اطالعات و
 تا تالش هستند در عرب کشورهاي از رود چنان کش در حال حاضر، بسياري بش تغيير مي

 کـاربرد  (. افزايش2، ص 2011، 1دهند )خاميح و واگن را افزايش اينترنت نفوذ ضريب
 در همـراه  تلفـن  و رنتاينت نفوذ کلي افزايش پيامد عرب، جهان در اجتماعي هاي رسانش
 انجام جهان سراسر مسلمان کشورهاي ، در2هوارد فيليپ کش اي بوده است. مطالعش منطقش
 طـور  بـش  گذشـتش  سـال  10 طـول  در اينترنـت  و همراه تلفن نفوذ کش دهدمي نشان داده،

 زمره در کشورها اين اوري،فنّ پذيرش از اين درجش با است. يافتش افزايش انگيزي شگفت
  (.3گيرند )همان، ص مي ارار توسعش حال در هايملت رينباالت
 فضـاي  افريقا، شمال هاي جنبش اصلي بازيگران پيوند عامل گران،تحليل اکرر باور بش
 است. آمده وجود بش ارتباطات و اطالعات اوريفنّ در پرتو انقالب، در کش است سايبري

 را خاورميانـش  کنـوني  ملـل، تحـوالت  ال بين روابط پردازان از نظريش برخي دليل، همين بش
 انـد  اي ناميـده  ماهواره و اينترنتي هاي رسانش انقالب يا توييتر انقالب يا بوکي فيح انقالب

 اسـتفاده  بهتـرين نحـو   بش آن از مردمي هاي حرکت کش هستند ابزاري اينها دارند عقيده و
 يـا  اند بوده غافل اش رگذارياث و نفود از ميزان يا ها، دولت اين کش آنچش بنابراين کنند.مي
 بـوده اسـت.   نوين ارتباطي ابزارهاي بش مردم و جوانان دسترسي اند، نداشتش را آن کنترل ابزار
 بـوک،  ماننـد فـيح   سايبري و مجازي فضاهاي آن، ارتباطي ابزارهاي و ها جنبش اين نماد
 (.21، ص 1390اغلو،  )اربان و ... است توييتر

اي اخير، بـويژه در کشـورهاي مصـر و تـونح، محصـول      ه توان گفت کش انقالبمي
هـاي اينترنتـي و اجتمـاعي و اسـتفاده بهينـش از       عمومي جوانان، تکيـش بـر شـبکش    تحرک
اند. جوانان فعال با استفاده از ابزارهـاي مـدرن ارتبـاطي      هاي اجتماعي جمعي بوده رسانش

مردم در کشورهايي همچـون  بوک، شعلش انقالب را با اتحاد  ، توييتر و فيحبمانند يوتيو
مصــر و تـونح دو کشــوري هسـتند کــش    .تـونح، مصـر، ليبــي و يمـن روشــن کردنـد    

هـا و   هاي اجتماعي در آنها بش ثمـر رسـيدند. در ايـن کشـورها، همـاهنگي تـوده       انقالب
بــوک  هــاي اجتمـاعي عمــده ماننــد تـوييتر و فــيح   ااـدامات شورشــي از طريـ  شــبکش  

                                                      

1. Vaughn       2. Philip Harvard 
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هاي  ، سال شبکش2011شود کش سال ترتيب، چنين عنوان ميريزي شده بود. بش اين  برنامش
گيـري از اـدرت سـازماندهي     اجتماعي بوده است؛ سالي کش مردم تونح و مصر با بهـره 

هاي خياباني موف  شدند دو ديکتـاتوري را سـرنگون    هاي اجتماعي براي اعتراض شبکش
ريـزي بـش    هي و برنامـش بوک و توييتر از طري  سـازماند  هاي عربي، فيح کنند. در انقالب

هـاي اجتمـاعي در ايـن ميـان،      کمک اعتراضات آمدند. البتش بايد يادآوري کرد کش شـبکش 
 اند، نش آغازگر حرکت. دهنده تحوالت بوده کننده و سازمان تسريع

هاي اجتماعي، سهم بزرگي در سازماندهي و تشوي  معترضاني بازي  در مصر، شبکش
نش چهل سالش مبارک کـش تجسـم فسـاد، فقـر، بيکـاري و      کردند کش بش بهانش سلطش مستبدا
هاي اجتماعي در اين کشور، سـقوط يـک    ها آمدند. شبکش وابستگي غربي بود، بش خيابان

 هــاي اجتمــاعي بــش نــوعي  ديکتــاتور را راــم زدنــد. در جريــان انقــالب مصــر، شــبکش
ـ    اي مجـازي  رو  جمعي را در مردم تقويت کردند و بش اين ترتيب، با هـم بـودن در دني

 (.  1390مانع از تنها ماندن در ميدان تحرير شد )کياني، 
 مـورد  تـوييتر  و بوک فيح همچون عاملي هاي سيستم مصر، در هاي اجتماعي شبکش در
 همگـان  اطـالع  بـش  و کنند اعالم را 2011 ژانويش 25 اوليش اعتراضات تا گرفتند ارار استفاده
 جوانـان   جنـبش  و« هسـتيم  سـعيد  خالـد  مـا  همـش »ماننـد   بـوکي  فيح هاي گروه برسانند.

 (. 8 ، ص2011، ينورنبـود )کـام   ژانويـش  25 تظـاهرات  بـراي  فراخـواني  «1آوريـل  ششـم »
بش دليـل نخسـتين ااـدام آن     گروه اين نام بود؛ فعال انقالب از ابل نيز آوريل ششم جنبش

 تـاريخ  رد نيـل،  دلتـاي  در الکبـري  المحلش شهر کش در کارگري اعتصاب يک از حمايت در
 همـراه،  هاي تلفن از آوريل ششم جنبش شود.مي آن اطالق بش ر  داد، 2008 آوريل ششم
 سـازماندهي  پلـيح،  هـاي  کاري افراط ثبت منظور بش يوتيوب و بوک فيح توييتر، ها،وبالگ

 کمک اـانوني  تقاضاي و پليح تحرکات درباره يکديگر بش هشدار اعتراضات، و اجتماعات
 اجتمـاعي بـراي   رسـانش  هاي محدوديت کرد اما در عين حال، استفاده ،دستگيرشدگان براي
 (.2011، 2داد )روسنبرگ نشان نيز را دموکراتيک هاي جنبش

هاي اجتماعي مجازي نقش مهمي در ايجـاد يـا دگرگـوني     بش هر حال اينترنت و شبکش
ي بـر عهـده   سياري از اشکال کنش جمعي، از ااناعي تا تقابلي و از اادامات فردي تا جمعب

وون  دارند. چنين کارکردهايي در جنبش انقالبي مصر کامالً نمايان بود. سحر خميح و کاترين
                                                      

1. Youth Movement, April Sixth       2. Rosenberg 
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جديـد   هـاي  اند. از نظر اين دو، نقـش رسـانش   اي بش طور مفصل بش اين موضوع پرداختش در مقالش
 ( فعال کـردن 1در انقالب مصر بويژه در سش شيوه بش هم پيوستش داراي اهميت بوده است: 

( تشوي  درگيري 2گرايي خياباني بود؛  گرايي سايبر، کش برانگيزاننده مهمي براي کنش کنش
( سرانجام فراهم کردن شـکل  3 دني از طري  کمک بش بسيج و سازماندهي معترضان وم

اي را بـراي شـهروندان عـادي فـراهم      نگاري شـهروندي کـش عرصـش    جديدي از روزنامش
سير خود را از وااعيت ثبـت کننـد )نقـل از نظـري و     کند تا ضمن بيان خويشتن، تفا مي
 (.1390پور،  الي

 بـراي  حـوزه عمـومي   نـوعي  تا کردند کمک (1اجتماعي:  هاي در مجموع اينکش رسانش
 تـوييتر،  بـوک،  فـيح  در هـا  ديـدگاه  آزادانـش  در بيان کش همان گونش شود، ايجاد آزادانش بيان

 کردند تا از فراهم مردم براي را ابزارهايي (2 هستيم؛ شاهد هاوبالگ و ويدکوهاي يوتيوب
 همان گونش کنند، همکاري آنها با و آشنا شوند مشابش خود سياسي هاي ديدگاه با طري  آن،

سـازمانده   هـاي اجتمـاعي   رسـانش  از طري  کش عمومي فضاهاي در مبارز هاي انجمن در کش
 ( از4کردنـد؛   فراهم ع رااجتما و گردهمايي براي مجازي فضايي (3 هستيم؛ شاهد اند شده

 اجـراي  و در سـازماندهي « هسـتيم  سـعيد  خالـد  همـش  ما» طراحي، براي معترضان توانايي
 از سـوي  اجتماعي  رسانش کاربرد در کش همان گونش کردند، حمايت آميز مسالمت اعتراضات
 را امکـان  ايـن  مـردم  عمـوم  بش (5 و هستيم شاهد فعال هايگروه ديگر و آوريل 6 جنبش
 و تصـاوير  تکرير در کش همان طور کنند؛ شهروندي مشارکت نگاري روزنامش در تا ند کشداد

 و هـا  گـزارش  نيـز در  و آناليـن(  صـورت  )بش همراه تلفن بش وسيلش شده ضبط ويدکوهاي
  (.23ـ24، صص 2011هستيم )خاميح و واگن،  شاهد المللي بين هاي رسانش

 گيري نتيجه

 اي بش مرابـش سـاختار اـدرت جديـد     کش جامعش جهاني شبکشهاي اين مقالش نشان داد  يافتش
اجتماعي توانست بش کنشگران عرب، ادرت و اابليـت کـنش در برابـر سـاختار حـاکم      
پدرساالرانش عربي را بدهد و آنان را بش عنوان کنشگران با نفوذ سپهر اجتماعي در جهـت  

قـالب تـونح و مصـر در    گفتمان تغيير تعريف کند. با توجش بش انقالب ارتباطـات، دو ان 
اي و  هـاي مـاهواره   هـاي نـوين، کانـال    سايش همين گفتمان تشريح شد و اهميـت رسـانش  

 .هاي اجتماعي در واوع و تکوين بهار عربي مورد بررسي ارار گرفت شبکش
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هـاي اجتمـاعي و    هاي ياد شـده ايـن اسـت کـش شـبکش      فهم معمول از کارکرد رسانش
اي از  تواننـد منشـأ مـوج تـازه    کننـد و مـي   ماندهي ميتر ساز اينترنت، تغييرات را راحت

هاي نوين ضمن اينکـش اجـازه    حرکت بش سوي دموکراسي در سراسر جهان باشند. رسانش
هـاي   دهند؛ امکان اراکش برنامـش  هاي انقالبي مي هاي عقيدتي را بش هستش پخش گسترده پيام

با گذشت زمان اابل تحقـ    کنند. هرچند اين امکان آموزشي و عملياتي را نيز فراهم مي
اي از دوسـتان و   هاي اجتماعي، سرعت و حجـم آن را بـا شـبکش    ها و شبکش است؛ رسانش

 .دهند هاي اشتراک اطالعات گسترش مي گروه
هاي عربي، جوانان عرب بيش از هـر چيـز امکانـات نـويني را کـش رونـد        در انقالب

شـده   اين اسار، در دنياي جهاني جهاني شدن در اختيار بشر نهاده، بش خدمت گرفتند. بر
هـاي   کنوني، مسئلش مرکزي تأثير بر افکار عمومي است و حلقش مرکزي اين تأثير، رسـانش 

اند ارتباطات تبديل بـش عمـل جمعـي و     جمعي و ارتباطات جهاني هستند کش باعث شده
 هاي نـوين و  استدالل اين است کش با آغاز انقالب در منطقش، رسانش حرکت جمعي شود.

 اي در گسترش، سازماندهي و بسيج اعتراضات ايفا کردند.   هاي آنها، نقش عمده اابليت
 ها از سوي دولت را محـدود  هاي نوين امکان سرکوب اعتراض همچنين ظهور رسانش

کرده و با تقويت فضاي رزمايش معترضان براي هماهنگي و برگزاري تظاهرات، باعـث  
ها و آرزوهاي خود را با ديگـر همنوعـان بـش     استششده است کش افراد بتوانند اهداف، خو

اشتراک بگذارند و با تشکيل اجتماعات مجازي و احسار وجود جمعـي مشـترک هـر    
 .را براي واوع تغييرات تشديد کنندچند مجازي، فشارها 

 المللـي شـکل   اي و بـين  توان گفت؛ فضاي جديدي در سياست منطقـش هم اکنون مي
هايي کـش    هاي نوين را ناديده بگيرد؛ رسانش اند نقش رسانشتوگرفتش است و هي  کح نمي

 و فنـي  هـاي  خود مؤيد تغييرات در سطو  اجتماعي و سياسي جهاني هستند. پيشـرفت 
 و گرديـده  ارتبـاطي  فضاهاي گسترش موجب اخير ارن يک در گرفتش صورت اطالعاتي

 انفجـار  عصـر  اسـت.  کـرده  پـذير  امکـان  را يکديگر بش زمين نقاط ترين اتصال دورافتاده
 بـا  را جديـدي  دنيـاي  ارتبـاطي،  نـوين  هـاي  و شـيوه  ابزارهـا  ابـداع  همراه بش اطالعات
 فضـاي  نـوين،  هـاي  اين شيوه از يکي است. آورده پديد اديم دنياي از متمايز هاي مؤلفش
تـرين   مهم از يکي عنوان بش اينترنت است. اينترنت بويژه آن، گوناگون تنوعات با مجازي
 اي کـش دارد،  گسـترده  و متعـدد  کارکردهـاي  و هـا  اابليـت  با اخير، ارن در بشر ابداعات
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اسـت.   داده اـرار  خود منفي و مربت تأثيرات را تحت انساني زندگي مختلف هاي بخش
 و دنيـا  سراسـر  هـاي  ميان انسـان  جغرافيايي فاصلش برداشتن اينترنت، اصلي هدف و مبنا
 تـوان جرکـت مـي   دروااـع بـش   است؛ طالعاتا تبادل و ارتباطات عرصش در تحول ايجاد
 اخيـر،  هاي سال در کش وب و اينترنت در شده اراکش خدمات تأثيرگذارترين از يکي گفت

 هـاي  شـبکش  آورده، وجـود  بش جهان مختلف کشورهاي اجتماعي نظام در تحول شگرفي
 است. بوده اينترنتي اجتماعي

 و خاورميانش اخير تحوالت در هاي اجتماعي شبکش و ها رسانش اهميت و دروااع نقش
 و تـرين عامـل   مهـم  عنـوان  بـش  امـروز  ارتبـاطي  وسايل همين کش کرد ثابت افريقا شمال
 ثانيـش  دادن پوشـش  با کش هايي شبکش دارند. انکارناپذير نقشي جهاني تحوالت در محرک

 نشـاندن  ثمـر  بـش  در مهـم  نقشـي  مخاطـب،  نگـاه  بـش  دادن و جهـت  تحـوالت  ثانيـش  بش
 رسـاندن  ثمر بش در مردمي و اراده خواست چند هر اند. داشتش تونح و مصر هاي انقالب
  .است انکارناپذير وااعيتي ها، انقالب

 کـردن  کنـد  مبـارک بـراي   دولـت حسـني   توان تـالش  را مي امر اين مصداق بارز
اجتماعـات   از جلـوگيري  بـش منظـور   آن اطع مواردي در حتي و اينترنت بش دسترسي

 ضـددولتي  اجتماعـات  گيري شکل در ها رسانش اين تأثير بش نانچ مصر دانست )دولت
 حالـت  و اجتماعـات  برگـزاري  خصـوص منـع   در دولت هاي اعالميش کش بود پي برده
 همـين  کرد(. بش مي پخش اجتماعي هاي در شبکش گسترده صورت بش ابتدا را العاده فوق
 گيـري  در شـکل  يـوب بوک، توييتر و يوت فيح نظير هايي سايتنقش  از تواننمي دليل
 و جمعـي  هـاي  اعتـراض  بـش  دهـي  شـکل  در نهايـت،  و يمجـاز  اجتمـاعي  هاي شبکش
  .گذشت سادگي بش اجتماع وااعي در سازي شبکش

 اند از: عبارت مقالشهاي اين  در مجموع يافتش
 توانـد در نظيـري را فـراهم کـرده کـش مـي      ـ در حال حاضر فضاي مجازي امکانات بي

اعي و تکميل فرايند بسيج مـؤثر وااـع شـود. اينکـش تمهيـداتي را      هاي اجتم پيشبرد جنبش
هـاي خـود را بـش     تجربش ها و کند تا اعتقادات، ديدگاهبراي افراد در ميان جمعيت فراهم مي

 صورت نوشتار، گفتار، عکح و ويدکو در اختيار يکديگر ارار دهند.
هـاي اجتمـاعي    يل شبکشهاي آن از اب ـ با شروع انقالب در منطقش، اينترنت و اابليت

اي در گسترش، سازماندهي و بسيج اعتراضات ايفا کردنـد؛ تـا جـايي کـش از      نقش عمده
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ها آثار اين تحوالت از منطقش فراتر رفت بش مناط  ديگـري ماننـد اروپـا     طري  اين شبکش
 هم سرايت کرد.

 گرا و ليبرال چـش در عرصـش مجـازي    ـ با وجود سرکوب حکومت، چالشگران اسالم
هاي مخفي يـا آشـکار دنيـاي     ها و دوره هاي اجتماعي و چش در متينگ ها و شبکش بالگو

وااعي، از منازعش خود دست نکشيدند و چالش عليش وضع موجـود و اسـتبداد حـاکم را    
هـا فـراهم کـرد کـش      فرونگذاشتند. دروااع، فضاي مجازي ايـن امکـان را بـراي جنـبش    

 اي نوين از تعامل بشکنند. بش ياري عرصش ديوارهاي نااميدي و دلسردي از آينده را

المللـي شـکل گرفتـش     اي و بـين  ـ در حال حاضر، فضاي جديدي در سياست منطقـش 
توانـد نقـش ارتباطـات مجـازي را ناديـده بگيـرد.       است و در اين زمينش هي  کح نمـي 

بـوک، تـوييتر و ... فراينـد تحـوالت منطقـش را       هاي اجتماعي مانند فيح اينترنت و شبکش
 اند. تسهيل و تسريع کرده

هاي انقالبـي نـش تنهـا اجـازه پخـش       هاي اجتماعي بش عنوان هستش ـ اينترنت و شبکش
هاي آموزشي و عمليـاتي را   دهند، بلکش امکان اراکش برنامشهاي عقيدتي را مي گسترده پيام
 کنند. هم فراهم مي
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