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وقوع خيزشها و انقالبهاي سياسي در کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا
به مثابه جنبشهاي نوين اجتماعي در آغاز قرن بيست و يکم ،از موضوعاتي است
که بهشدت مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است .در اين نوشتار،
تالش شده است تا نقش رسانهها و شبکههاي اجتماعي مجازي در آغاز و انجام
اين قيامها و انقالبها مورد بررسي قرار گيرد .آنچه در اينجا پيشفرض قرار گرفت
آن است که اگرچه اين تحوالت ريشه در نارضايتي عمومي دارد ،اما نميتوان نقش
رسانههاي اجتماعي را در برانگيختن و سازماندهي مردم براي حضور در خيابانها و
ميادين و ابراز نارضايتيها ناديده گرفت .بر اين اساس ،رسانهها در اين تحوالت،
نقشي تعيينکننده داشته و بنا بر اقتضاي جنبشهاي نوين اجتماعي ،در راستاي
تحريک ،برجستهسازي و حتي ساماندهي حرکتهاي اعتراضي ايفاي نقش
نمودهاند .رسانهها از چنان نفوذي برخودار بودهاند که عالوه بر اطالعرساني ،به
الگوسازي در جهت اهداف مورد نظر خود در جوامع انقالبي نيز ميپرداختهاند.
واژگان کليدي
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مقدمه

مطالعه انقالبهاي سياسي و اجتماعي ،امروزه از مهمترين حوزههاي پژوهشي در علوم
اجتماعي به شمار ميرود .در واقع ،وقوع انقالبها در جوامع ،زمينه مناسبي براي
تحقيقات علمي ،طرح ،آزمون و اصالح نظريههاي انقالب به وجود آورده است .توجه
نظريهپردازان انقالب همواره به مطالعه انقالبهاي کبير و متعارف معطوف بوده است،
اما ظهور شکل جديدي از انقالبها در قرن بيست و يکم در کشورهاي عربي بهويژه
پس از وقوع ناآراميها در آسياي ميانه ،زمينه ارزيابي مجدّد نظريههاي موجود در باب
انقالب را فراهم آورده است.
بيترديد ،خيزشهاي گسترده مردمي در ماههاي پاياني  0202و به دنبال آن در
 0200ميالدي که منجر به وقوع انقالب و دگرگونيهاي سياسي در کشورهاي عربي
خاورميانه و آفريقا شد ،نظريههاي موجود در باب انقالب را دچار ابهام کرده است.
آنچه در اين بين شايان اهتمام است ،رسانهها و اثرگذاري آنها در شکلگيري
افکار عمومي و همچنين ايجاد دغدغههاي يکسان اجتماعي در مورد الگوهايي است که
يک رسانه به تبليغ آنها ميپردازد .به همين دليل است که بسياري از انديشمندان
معاصر بهعنوان منتقدان فراروايتهاي حاکم بر دنيا همزمان که از رسانه سخن
ميگويند ،از سلطه ،انحصار و همچنين روابط بازنمايي آنها مبتني بر توليد قدرت و در
نتيجه توليد حقيقت (به تعبير فوکو) ياد ميکنند.
امروزه بسياري به اين نکته اذعان دارند که با پيدايش رسانهها ،مفهوم اساسي
جنگ رواني 0به صورتي مشخص ناظر به دستکاري باورها با بهکارگيري رسانههاي
ارتباطي است (صالح نصر ،0830 ،ص .)45بر اين اساس ،رابطه بين جنبشهاي
اجتماعي و رسانه رابطهاي مستحکم است که پيدايش رسانه اجتماعي ،استفاده از آن را
بسيار گسترش داده است (.)Atton, 2003, p.2
اين نوشتار بر آن است تا به نقش رسانهها در انقالبهاي به وقوع پيوسته در
کشورهاي عربي و تحوالت ناشي از بيداري جوامع اسالمي منطقه پرداخته ،و تا حد
ممکن رويکرد غالب رسانهها در قبال اعتراضات مردمي و تحوالت کشورها را مورد
بررسي قرار دهد .طبيعي است که اولويت در اين ميان ،رسانههايي است که داراي
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اثرگذاري بيشتر بودهاند و ازاينرو ،تمرکز غالب بر روي شبکههاي اجتماعي اينترنت و
همچنين شبکههاي تلويزيوني خواهد بود؛ بهويژه آنکه در تحوالت کشورهاي
تونس و مصر ،شبکههاي عربزبان داراي نقش تعيينکنندهاي بودهاند .همچنين
تحوالت کشورهاي تونس ،مصر ،بحرين و يمن نسبت به ديگر کشورها در کانون توجه
خواهد بود.
 .9چارچوب نظري
 .9-9افکار عمومي و رسانه

در دنياي معاصر ،اخبار در يک لحظه ميتواند از طريق رسانههاي خبري در اختيار
عموم مردم گذاشته شود ،به گونهاي که توانسته است مرزهاي اجتماعي و سياسي و
ملي را درنوردد .در اين چارچوب ،رسانهها قادر خواهند بود نقش منعکسکننده،
تقويتکننده و حتي خاموش کننده افکار و اخبار را ايفا کنند .با گسترش رسانههاي
خبري ،پديدههاي رواني -اجتماعي مربوط به افکار عمومي نيز هر روز گسترش و
اهميت بيشتري مييابد .با افزايش سطح سواد عمومي و گسترش رسانهها ،نيروي افکار
عمومي اهميتي دوچندان يافته است.
 .9-9-9چيستي افکار عمومي

بسياري امروز معتقدند که خيزش افکار عمومي يکي از مشخصههاي دنياي جديد
است .مفهوم افکا ر و عقايد عمومي تاريخ طوالني دارد (اسدي ،0830 ،ص .)00تاکنون
تعاريف و تقسيمبندي هاي مختلفي از افکار عمومي ارائه شده است که به دو مورد آن
اشاره ميشود:
افکار عمومي به مثابه عقايد افراد :پالبرت ون ديسي 0از پيشگامان علم حقوق در قرن
نوزدهم ،افکارعمومي را «واژهاي عمومي» براي باورها و اعتقادات گروهي از افراد
جامعه بشري تعريف ميکند.
افکار عمومي به مثابه سازمان

8

اجتماعي :بر خالف نظر ديسي ،چارلز کولي افکار

عمومي را صرفا مجموعهاي از نظريات و عقايد جدا از هم نميدانست بلکه آن را
سازمان يا فرايندي مجتمع از تأثيرات ارتباطي و دوجانبه ميديد .فرديناند تونيس،5
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جامعهشناس آلماني هم افکار عمومي را عقايد مشترک گروهي از مردم ميداند؛ بهويژه
زماني که اين عقايد به اثبات رسيده و يا مردود شده است ).(Divison, 1989, p.387
از زاويهاي ديگر ميتوان افکار عمومي را از اين نظر مورد توجه قرار داد که آيا
پديدهاي محدود به جوامع جديد با سازمانهاي سياسي توسعه يافته است و يا پديدهاي
گسترده و جهاني در همه کشورها.
4

افکار عمومي پديده جوامع جديد :هانس اسپير معتقد است افکار عمومي پديدهاي
جديد است و ريشههاي آن را بايد در دوره انقالب فرانسه جستجو کرد .بر اين اساس،
افکار عمومي تنها در جوامع جديد شکل گرفته و با گسترش رسانههاي همگاني و
سازمانهاي سياسي تسريع يافته است.
افکار عمومي پديدهاي گسترده و

جهاني :اين رويکرد معتقد است افکار عمومي

باورهاي اکثر مردم است و در هر جامعهاي اعتقاداتي وجود دارد که از آن اکثريت است
).(Divison, 1989, p.388
در مجموع بايد گفت آن چه تحت عنوان افکار عمومي در جوامع سنتي قديم
توصيف ميشده است ،با آنچه در جوامع نوين ميبينيم ،بسيار تفاوت دارد؛ از اين
جهت مي توان پيدايش افکار عمومي را در عصر جديد و جوامع صنعتي دانست.
وس عت و تعدد و تنوع مسائلي که افکار عمومي امروز با آن مواجه است و همچنين
نحوه بيان و امکاناتي که براي ارائه افکار عمومي در عصر جديد وجود دارد ،با گذشته
قابل مقايسه نيست (اسدي ،0830 ،ص.)04
 .2-9-9رابطه رسانه ارتباط جمعي و افکار عمومي

در ارتباط با رابطه بين رسانه هاي جمعي و افکار عمومي ،گرچه امروزه توافق زيادي بر
سر اينکه رسانهها در شکلگيري افکار نقش دارند ،وجود دارد؛ اما از نظر تجربي نشان
دادن اين که سهم رسانه در اين شکلگيري چه مقدار است ،بسيار دشوار به نظر
ميرسد .از ميان مطالعات متعددي که درباره سهم رسانهها و تأثير آنها بر افراد انجام
شده است ،به چند مورد که با افکار عمومي مرتبط است ،اشاره ميشود؛

جايگاه رسانه و شبکههاي اجتماعي در خيزشهاي انقالبي جهان عرب 993

 .9-2-9-9بازي دوسويه رسانهها

بر اساس اين نظريه ،رسانهها به ابزارهاي اطالعاتي و تفريحي دائمي تبديل شدهاند و
افراد نيز رسانه را بهعنوان منابع اطالعاتي ميشناس ند .در اين راستا ،اشخاص با روابط
ميان فردي ،در مورد آن چه در جهان اتفاق ميافتد افکاري را در سر ميپرورانند اما اين
روابط ،در واقع ،با اطالعاتي که از رسانهها ميگيرند تغذيه ميشود.
«پرايس» و «رابرتز» 6عقيده دارند که رسانهها ،با قرار گرفتن ميان کنشگران سياسي
و مردم ،دو نقش اساسي در فرايند افکار عمومي ايفا ميکنند :نخست ،در راستاي ايفاي
نقشي گزارشي و در قالب اخبار و تفاسير رخدادها« ،فضاسازي ذهني» ميکنند .و دوم،
با منعکس کردن پاسخهاي مردم به برخي پرسشها ،نقش نظرسنجي را نيز به خود
اختصاص ميدهند .در واقع ،با اين کار همه را در جريان «فضاي ذهني» مردم قرار
ميدهند .نقشي که ممکن است حتي به شيوه مصاحبه با آدمهاي کوچه و بازار و انتشار
نامه هاي مردم صورت پذيرد .اين دو نقش مکمل يکديگرند و امکان ميدهند ،مبادله
متقابل از يکسو بين کنشگران سياسي ،و از سوي ديگر ،ميان موافقان و مخالفان آنان
برقرار گردد ).(Price V. et D. F. Roberts, 1987, p.61
 .2-2-9-9صحنه رسانهها

اين نظريه معتقد است که رسانهها نقشهاي متعددي را در حيات اجتماعي بر عهده
دارند؛ از جمله اينکه صحنهاي را به وجود ميآورند که در آن حيات سياسي به نمايش
گذاشته ميشود و سبکهاي تازه و هنجارهاي زندگي رخ مينمايند .در واقع ،اين فکر
که محتواي برنامههاي رسانهاي ميتواند نظرات افراد را تغيير دهد ،فکر تازهاي نيست.
در اين راستا ،برجستهسازي 3مفهومي است که براي نخستينبار در کارهاي والتر ليپمن

3

روزنامهنگار سياسي در آمريکا مطرح شد (.)Lippmann, 1922, p.61
پارک 9نيز در بحث راجع به موضوع ساخت اخبار ،02اخبار را نوعي از شناخت که
نقش آن جهت دادن به افراد و جامعه در دنياي کنوني ميداند ).(Park, 1940, p.45
بعدها لومان 00اعالم ميکند که رسانهها ،شبهبحرانهايي درست ميکنند تا بتوانند
در ميان موضوعات مختلف که اهميت نابرابر دارند ،اولويت قائل شوند .لومان معتقد
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است افکار عمومي هنگامي کارايي پيدا ميکند که بتواند خود مردم را به پردازش
موضوعات تشويق کند .به دليل غيرممکن بودن پردازش چند موضوع با هم ،الزم است
که درجۀ اهميت و تقويمي براي پردازش آنها تعيين شود .در واقع ،افکار عمومي،
خود توجه مردم را بهسوي برخي موضوعات سوق ميدهد ).(Luhmann, 1971, p16
رابطه مطالعهشده ميان رسانهها و افکار عمومي بهروشني نشان ميدهد که
همبستگي مشخصي بين دو چيز وجود دارد :يکي اهميت پوششي است که رسانهها به
يک موضوع ميدهند و ديگري اهميتي است که مردم در نظرسنجيها براي اين موضوع
قائل هستند ،هرچند بهصورتي ناخودآگاه .بهعبارت ديگر ،توجه رسانهها به يک
موضوع ،اهميت آن را نزد عموم افزايش ميدهد.
درعين حال ،اهميتي که رسانهها به رخدادها ميدهند الزاما نميتواند ارتباط
مستقيمي با گرايشات عامه در مورد يک موضوع داشته باشد .واقعيت آن است که
پاسخهايي که در نظرسنجيها به پرسشها داده ميشود ،بيش از آن که تمايل مردم را به
موضوع منعکس کند ،بازتاب واکنش آنها به اطالعاتي است که رسانهها منتشر کردهاند.
 .2-9خيزشهاي جهان عرب به مثابه جنبش اجتماعي

در تحليل انقالب ها و تحوالت اخير در جهان عرب ،آنچه بيش از هر چيز بايد مورد
توجه قرار گيرد ،آن است که ماهيت اين تحوالت بهويژه موارد مربوط به تونس و مصر
که جرقه اصلي بيداري را در جوامع اسالمي منطقه دامن زد ،اساساً با انقالبهاي
کالسيک و سنتي متفاوت بوده است .با نگاهي کلي به تحوالت اين دو کشور ،اين
واقعيت آشکار خواهد شد که اين انقالبها فاقد هرگونه مؤلفههاي اصلي تشکيلدهنده
انقالبهاي کالسيک بودهاند.
«نبود رهبري متمرکز» که توده هاي مردمي را در پرتو نگاه راهبردي و مبارزاتي
خود به پيش برده و رهبري کند يکي از مهمترين اين موارد است .شرايط و فضاي
حاکم بر سپهر سياسي کشورهايي نظير تونس ،مصر ،ليبي و يمن موجب شد تا
جريان سياسي و يا فرد مشخصي نتواند فرماندهي اصلي ميدان مبارزه را از همان آغاز
بر عهده بگيرد.
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امروزه شايد بهترين عنواني که ميتوان براي چنين تحوالتي در سالهاي ابتدايي
قرن بيست و يکم در نظر گرفت ،عنوان «جنبشها و خيزشهاي جديد اجتماعي» است
که بيش از هرچيز تحت تأثير فضاي مجازي و رسانه قرار دارد .در اين گونه تحوالت،
اين تودهها نيستند که به دنبال احزاب و جريانات سياسي حرکت ميکنند بلکه اين
احزاب و جريانات سياسي هستند که به نوعي دنبالهروي مردم بوده و تمامي تالش
خود را ميکنند تا از قافله عقب نمانند .ازاينروست که رسانهها در اين ميان نقشي مهم
و تعيينکننده ايفا ميکنند.
 .9-2-9چيستي جنبشهاي نوين اجتماعي

مهمترين ويژگي جنبشهاي جديد اجتماعي را ميتوان در چند مورد خالصه کرد:
بيشتر اعضاء و طرفداران جنبشهاي جديد اجتماعي را «جوانان» تشکيل ميدهند،
اين در حالي است که جنبشهاي کالسيک از يک سو ،توسط نخبگان رهبري
ميشدهاند و از سوي ديگر ،گروه سني خاصي را نيز شامل نميشوند
).)Heywood, Andrew, p.265
جنبشهاي جديد بيشتر به دنبال بهبود «کيفيت زندگي»

00

هستند و به

اهداف فرامادي نظير آزادي ،حقوق مدني ،ترويج روحيه تساهل و مدارا ،جامعه مدني
و ...نظر دارند در صورتي که جنبشهاي کالسيک بيشتر به دنبال تحقق اهداف مادي و
اقتصادي بودهاند.
جنبشهاي اجتماعي جديد عالوه بر جنبه ملي داشتن ،جنبه بينالمللي نيز به خود
گرفتهاند .بهعبارتي ،نه تنها قدرت دولت را به چالش فرا ميکشند بلکه در خارج از
کشور هم حوزههاي مختلفي را درگير خود ساختهاند.
برخالف جنبشهاي کالسيک که از سوي طبقه سرکوب شده و محروم حمايت
ميشدهاند ،جنبشهاي جديد اجتماعي از طرف جوانان و طبقه تحصيل کرده باال و
تقريباً با درآمد کافي حمايت ميشوند .در واقع ،جنبشهاي جديد اجتماعي متکي بر
طبقات تحصيلکرده و داراي آگاهي و اطالعات است.
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درحاليکه جنبشهاي کالسيک داراي بار ايدئولوژيکي بسيار برجستهاي بودهاند،
جنبشهاي جديد اجتماعي بهطور مشخص و آشکار ايدئولوژيک نيستند و نميتوان
ايدئولوژي آنها را به وضوح مشاهده و تعريف کرد (.)Heywood, 1998, p.266
جنبشهاي اجتماعي جديد بيشتر حالت غيرسازماني دارند و به همين جهت از
احزاب سياسي ،گروهها و منافع و ...جدا شدهاند .به بيان موفه 08و الکالو ،05جنبشهاي
جديد به سوي کثرتگرايي سياسي و ايجاد حوزه سازماني مستقل بيشتري از دولت و
از بين بردن تمرکزگرايي بوروکراتيک تمايل دارند (.)Laclau and Mauffe, 1985, p.237
برتون معتقد است که جنبشهاي اجتماعي هم از جهت عيني و هم از جهت ذهني
(آگاهي و ادراک شخصي) داراي قدرت بوده و از اهميت بسياري برخوردار هستند
(.)Berton, 1984, 4: pp.27-45
شواهد و قرائن بسياري حاکي از آن است که انقالبها و جنبشهاي به وقوع
پيوسته در کشورهاي عربي ،خارج از چارچوب تعيينشده براي انقالبهاي سياسي
کالسيک صورت گرفته است .در واقع ،نوع خواستهها و اشکال مختلف بروز
اعتراضات در بسياري موارد با انقالبهاي کالسيک متفاوت بوده است.
بهدرستي ،اين نکته شايان تأکيد است که اين انتفاضههاي مردمي ،فرزند مشروع
جوانان است و گروههاي مخالف سنتي در شکلگيري آن نقشي نداشتهاند .در واقع،
پس از آن که نسل اينترنت (جوانان) ،شعله اعتراضات تاريخي را در مصر روشن کرد
شخصيتها وگروههاي مخالف سنتي ،تازه به فکر داشتن نقشي در اين اعتراضات
افتادند (الملواني.)0200 ،
مسلّم است که هيچکدام از گروههاي سنتي معارض در آغاز اعترضات مردمي در
مصر و تونس ،نقش بارزي نداشتند و به نظر ميرسد تالشهاي بعدي آنان را بايد در
چارچوب بازيهايي تعريف کرد که براي رسيدن به «ثمره» انقالب صورت ميپذيرد.
 .2رسانه و تحوالت سياسي در جهان عرب

پوشش رسانههاي گروهي و همهگيري آن نقش مهمي در جنبشهاي جديد اجتماعي
بهعنوان نيرويي سياسي و اجتماعي در جهت ايجاد تغييرات ايفا ميکند .برخي معتقدند
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که در برخي موارد حتي خود اين رسانهها نيز تبديل به جنبش ميشوند .از اينرو
جنبشهاي اجتماعي ،به وسيله رسانههاي گروهي به جهاتي ،هم بر رسانهها تأثير
ميگذارند و از جهاتي از آن تأثير نيز ميپذيرند (.)Giltlin, 1980, p.153
تحوالت واقع در کشورهاي عربي ،نشانگر نوعي تغييرات در جبهههاي جنگ نيز
بود به گونهاي که اطالعاتي که به اينترنت راه مييافت به سالحي تازه در قرن بيست و
يکم تبديل شد که از اين منظر ،شبکههاي اجتماعي ،قسمتي از نبرد مردمي در برابر
حکومتها را تبليغ ميکردهاند (الملواني.)0200 ،
آنچه در اين ميان داراي اهميت است آن است که آنچه به روند تحوالت در
کشورهاي عربي سرعت بخشيد ،بدون ترديد رسانهها و شبکههاي اجتماعي بودهاند.
مهمتر از آن ،به وجود آمدن نسلي از شهروندان در جهان عرب بود که آموختند با
استفاده از اينترنت ،قادر خواهند بود پيامهايي مبتني بر ارزشهاي آزاديخواهانه،
مردمساالر و حتي اسالمگرايانه را در سطحي گسترده منتشر کرده و ساختار سياسي
مبتني بر اصول مردمساالري را در کشور حاکم کنند (رک .روکفوي0200 ،؛ و
انقالبهاي اينترنتي ،بيبيسي فارسي.)0892928920 ،
بر مبناي اين فرضيه ،پيگيري چگونگي روند اعتراضات و وضعيت انقالبيون
بازداشت شده از طريق شبکههاي اجتماعي مورد توجه قرار ميگيرد ،به گونهاي که از
دل همين مبارزات مردمي ،ارتش جديدي با عنوان «شهروندان خبرنگار» به پا ميخيزد
که سالح اساسياش اينترنت بوده است (انقالبهاي اينترنتي ،بيبيسي فارسي،
 )0892928920نکتهاي که بهدرستي يادآور رهيافت تافلر

04

در رابطه با «شهروندان»

جامعه ،به مثابه يک «رسانه» است (تافلر ،0832 ،ص.)00
ميزان اثرگذاري رسانهها و شبکههاي اجتماعي در اين تحوالت به حدي بوده
است که برخي از شبکههاي اجتماعي اينترنت تالش کردهاند در راستاي رفع اتهام،
خود را در منازعه بين معترضان و حاکميت ،بيطرف نشان دهند .بهطور مثال ،شاهد آن
بوديم که سايت اجتماعي «فليکر» 06عکسهايي را که يکي از فعاالن انقالبي مصري 03از
غارت دفاتر سازمانهاي مخفي در اين سايت قرار داده بود ،حذف ميکند .بسيار آشکار
بود که فليکر با اين اقدام به دنبال آن بود تا نشان دهد که در راستاي نقشآفريني در
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تحوالت داخلي مصر حرکت نميکند .در موردي ديگر ،ميتوان به پايگاه يوتيوب

03

اشاره کرد که اين سايت نيز از نخستين سايتهايي به شمار ميرود که در آن برهه
زماني بهشدت با اين چالش مواجه بوده است (رک .گزارش فرانس 05دراينباره09 ،
مارس .)0200
اهتمام ويژه سازمانهاي بينالمللي و دولتها بر اين موضوع نيز بيشازپيش ،از
نقش رسانهها در اين زمينه حکايت دارد .بهطور مثال ،همايش پاريس با عنوان جي
هشتِ اينترنت موسوم به ئي جي هشت 09نخستين همايشي بود که درباره اينترنت در
چنين سطح گسترده و وسيعي برگزار شد .مديران پايگاههاي اينترنتي آمازون ،فيس
بوک ،گوگل و بسياري ديگر از فعاالن اين بخش در اين همايش شرکت داشتند .رئيس
جمهور فرانسه با حضور در اين همايش ،بهطور مشخص به نقش رسانهها در
انقالبهاي جهان عرب پرداخت.
«در تونس و در مصر ،مردم عادي توانستند با تشکيل سنگرهاي مجازي و
تجمعات واقعي ،قدرتي را به لرزه درآورند که بهطور کامل بياعتبار شده
بود .مردم کشورهاي عربي به اين نحو به جهانيان نشان دادند که اينترنت به
دولتها تعلق ندارد .افکار بينالمللي نيز بهاينترتيب مشاهده کرد که
اينترنت براي آزادي بيان به مؤلفهاي با قدرت بديع تبديل شده است»
(.)Guardian, 2011, 24 May
 .9-2رسانه و انقالب در تونس و مصر

در تحوالت دو کشور تونس و مصر ،ويژگيهاي يک جنبش نوين اجتماعي مشهود
است .هيچ گروه معارضي جز گروهها و جنبشهاي جديد که ريشه در دانشگاهها و
نسل جديد معترضان جوان و تحصيلکرده داشتند ،وارد کارزار مبارزه و سازماندهي
تجمعات خياباني نشدند .در تونس چه احزاب و گروههاي سنتي ممنوعالفعاليت و چه
گروههاي فعال در عرصۀ سياسي اين کشور ،همگي تنها پس از پيروزي انقالب به
سازماندهي پرداختند .در واقع به نظر ميرسد سرعت تحوالت آنان را غافلگير کرد.
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اين وضع در مصر بسيار نمايانتر است .از احزاب اسالمگرا گرفته تا ديگر
جريانات ريشهدار همچون سکوالرها و چپهاي ناصري ،تنها سعي ميکردند خود را
با موج اعترضات عمومي مردم همراه کنند .در واقع گروهها و جريانات فعال همچون
«جنبش جوانان  6آوريل» و حتي جنبش «کفايه» و ائتالف يکپارچه «جمعيت ملي براي
تغيير» تحت حمايت «محمد البرادعي» ،همگي جنبشهاي جديدي بودند که عليرغم
وجود ساليق و خواستههاي مختلف که اسالمگرايان و ديگر طيفهاي اجتماعي جامعه
مصر را نيز شامل ميشد ،همگي بهصورتي جدي در فضاي مجازي سازماندهي
ميشدند .حضور پررنگ دانشجويان حامي جريانهاي اسالمي همچون اخوانالمسلمين
در کنار ديگر جريانات نوپديد دانشجويي در فضاي اجتماعي اينترنت ،حاکي از اين
واقعيت بسيار مهم که اين تجمعات جديد در جايي غير از فضاي متعارف و سنتي
احزاب و جريانات سياسي اين کشور شکل گرفته و سازماندهي ميشده است .بيشتر
اعضاي اين جنبش را جوانان تحصيلکرده تشکيل ميدادند که اهدافي وراي
خواستههاي احزاب سياسي را که براي رسيدن به قدرت فعال بودند ،دنبال ميکردند.
اهدافي همچون تحقق آزادي سياسي ،ايجاد اصالحات و تغييرات سياسي ،بهبود اوضاع
اجتماعي و معيشتي و لغو حالت فوقالعاده امنيتي.
کامالً روشن است که انقالبهاي شعلهور در تونس و مصر و موج بيداري اسالمي
ريشهدار در ميان ملتهاي مسلمان منطقه ،اساساً از رسانههاي اجتماعي نشئت
نگرفتهاند .درعينحال ،اين سخن درست است که نيروهاي انقالبي در اين کشورها در
فضاي اينترنت به ابراز ديدگاههاي خود مبادرت کردهاند.
امروزه اساس ًا بسياري معتقدند در صورت نبود رسانهها و عدم حضور پررنگ
شبکههاي اجتماعي ،امکان وقوع چنين تحوالتي در هالهاي از ابهام قرار ميگرفت:
«انقالب الکترونيکي اهميت شهروند جامعه عربي را به جهان خارج منتقل
کرد و به وي اين آزادي را داد که بدون ترس و يا محدوديت حرف خود را
بزند .براي نخستين بار قشر آسيبپذير جامعه عرب توانست يک انقالب را
هدايت کند .اگر ابزارهاي جديد براي ارتباط اجتماعي ميان جوانان
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کشورهاي عربي وجود نداشت ،چنين دستاوردهايي در کشورهاي عربي
محقق نميشد» (العيسي 08 ،مه .)0200
بسياري نيز ،شبکههاي اجتماعي به ويژه سايتهاي اشتراکگذاري تصاوير
ويدئويي را داراي بيشترين نقش در انتقال انقالب تونس به مصر ميدانند (البغلي،
.)0200920980
تأثير رسانه بر وقوع انقالب در کشور تونس به قدري آشکار بود که تنها پس از
گذشت زمان کوتاهي از فرار «بنعلي» رئيس جمهور سابق اين کشور ،مردم تونس
پالکاردهايي در دست داشتند که بر روي آنها عبارت «شکراً للجزيره» نقش بسته بود.
بيهوده نبود که دولت تونس درست مدتي پيش از شکلگيري جدي اعتراضات مردمي
دفتر شبکه تلويزيوني الجزيره قطر را در اين کشور تعطيل و روابط خود را با قطر
بهعنوان حامي اصلي اين شبکه قطع کرد.
با وجود مشکالت زياد شبکههاي تلويزيوني در پوشش اخبار تونس ،اما روند
پوشش رسانهاي تحوالت بهسمتي پيش ميرفت که اساساً ديگر الزم نبود تا رسانهها
خبرنگاران خود را به منطقه اعزام کنند ،زيرا اينترنت و بهطور خاص شبکههاي اينترنتي
اجتماعي ،از هر شهروند ،خبرنگاري ساخته بود که تنها با دوربين گوشي موبايل خود
حوادث را ضبط ميکرد و با انتشار آن در اينترنت باقي ماجرا را به شبکههاي تلويزيوني
واگذار ميکرد.
البته همه رسانهها به يک اندازه به انعکاس اخبار تونس اصرار نداشتند .بهطور
مثال ،شبکه هاي تلويزيوني غربي همانند بي.بي.سي و فرانس ،05خيلي به اخبار مربوط
به سقوط حکومت «بن علي» عالقه نشان نميدادند ،هرچند اين رويه به صورتي نمايان
پس از پيروزي انقالب تغيير کرد؛ به نظر ميرسد اين تغيير رويه چه از سوي رسانههاي
غربي و چه رسانه هاي عربي ريشه در تغيير رويکرد سياسي دولتمردان غربي و سران
عرب نسبت به اوضاع اين کشور داشته است .به گفته «مارک لينچ» استاد دانشگاه
جورج واشنگتن «با توجه به اينکه سقوط بن علي به نفع غرب نبود ،رسانههاي غربي
در ابتدا اخبار آن را بهطور گسترده بازتاب نميدادند اما پس از آنکه رژيم او سقوط کرد
رسانه هاي غربي نيز مجبور شدند براي اينکه از بقيه عقب نمانند وارد گود شوند گرچه
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برخي اعتقاد دارند آنها تا مدتها پس از وقوع انقالب نيز به عمق وقايع و حقايق اين
تحوالت نپرداختند و بيشتر تمرکز آنان روي بحث فناوري وبگاههاي اجتماعي در اين
راهپيماييها بود؛ اين نشان ميدهد که عدۀ کمي در رسانههاي غربي عمق تحوالت
تونس را درک کردهاند» (مصاحبه مارک لينج با شبکه الجزيره 05 ،ژانويه .)0200
تاکتيکي که فعاالن و کاربران اين پايگاههاي اينترنتي در مصر و تونس از آن
استفاده کردند تجمع غيرمنتظره و سريع بود .بهاينترتيب تظاهرکنندگان همواره يک گام
از نيروهاي امنيتي جلوتر بودند .به همين علت هم بود که مقامات در کشور مصر،
پايگاههاي اينترنتي فيس بوک 02و توئيتر را مسدود کردند.
 .9-9-2گستره شبکههاي اجتماعي

در ادامه ،بهمنظور مشخصتر شدن ميزان اثرپذيري جوامع عربي از رسانهها
بهويژه شبکههاي اجتماعي ،ميزان کاربران اين رسانهها در اين جوامع (تونس و مصر)
بررسي ميشود.
بر اساس گزارشهاي موجود  ،ميزان کاربران اينترنت و شبکههاي اجتماعي در
تونس همزمان با آغاز موج اعتراضات مردمي بهصورت قابل مالحظهاي بسيار گسترده
بوده است .در مصر نيز از ابتداي بحران ،عضويت مصريها در شبکههاي اجتماعي
اينترنتي به شدت افزايش يافته بود .در واقع ،تب انقالب در مصر همانند تونس از
طريق اينترنت و شبکههاي اجتماعي مشهور آن گسترش يافت .بنا بر يک ادعا ،اگر در
ميدان التحرير قاهره ،جمعيت بسياري حضور مييافتند ،به لطف کساني بود که آنها را
نسل «فيسبوک» مينامند (رک :گزارش فرانس 05عربي 9 ،مارس .)0200
به گفته خانم «جيجي ابراهيم» ،00فردي که از او بهعنوان مبتکر «انقالب شبکه» در
مصر ياد ميشود« ،اولين درخواستها براي تظاهرات در فيسبوک و توئيتر و در
روز بيست و پنجم ژانويه اعالم شد .اين يک گام بزرگ براي انقالب بود و البته
طرحي براي انقالب ارائه نشد» (مصاحبه جي جي ابراهيم با شبکه فرانس 05عربي9 ،
مارس .)0200
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البته نظريه تأثير رسانههاي اجتماعي در وقوع انقالبهاي جهان عرب ،مخالفاني
نيز دارد .مخالفان اين نظر اساساً معتقدند که عمق انقالب و انگيزه انقالبي در
کشورهايي مثل تونس بسيار فراتر از آن است که متأثر از شبکههاي اجتماعي باشد.
ساختار سنتي اين جوامع در تأييد اين نظريه بيتأثير نبوده است .يکي از مهمترين
مطالبي که در همان روزهاي اوج انقالب دراينباره منتشر شد ،مقالهاي بود که
«جيکومار ويجايان» 00در رابطه با «نقش رسانههاي اجتماعي در انقالب مصر» 08در
اينترنت 05منتشر کرد .وي براي تأ ييد نظر خود به آمارهاي منتشر شده در پايگاه سوشال
بيکر 04استناد کرد:
«براي جنبشي مردمي در مصر با در نظر گرفتن جمعيت اين کشور ،پايگاه
فيسبوک بسيار کوچک است ...حدود پنج ميليون و دويست هزار مصري
جزو کاربران فيسبوک هستند ،يعني کمتر از  3درصد از مردم .در مقابل ،در
تونس نزديک به  00درصد از مردم ،عضو فيسبوک هستند .حتي در کشور
محافظهکاري همانند عربستان سعودي  00درصد عضو فيسبوکاند ...از نظر
آمار عضويت در فيس بوک ،مصر در ميان دويست و سيزده کشور از لحاظ
درصدي در رده يکصد و بيست و هفتم قرار دارد .در تونس حدود 62
درصد از کاربران اينترنت عضو فيسبوک هستند .آنچه از اين آمار برداشت
ميشود آن است که رد پاي رسانههاي اجتماعي در مصر کمتر از چيزي
است که ميتوان تصور کرد .فيس بوک ،توئيتر ،يوتيوب و همه رسانههاي
اجتماعي ديگر تنها ابزاري هستند که درست مانند روزنامهها و راديو
تلويزيون به ارتباطات بهتر کمک ميکنند .سؤال اين است که چه تعداد از
دهها هزار تظاهرکننده حاضر در ميدان تحرير قاهره پيامهاي ارسالي در
توييتر و تصاوير يوتيوب را مشاهده کردهاند؟ چه تعداد از اين افراد حتي به
اينترنت دسترسي داشتهاند تا از اين مسائل مطلع شوند؟ بنابراين انقالب
مصر را بايد يک پيروزي براي «مردم» اين کشور دانست نه پيروزي
رسانههاي اجتماعي».
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به نظر ميرسد چنين استداللي در قبال تأثير رسانهها در تحوالت مصر و تونس،
ناشي از آن است که تأثير غيرمستقيم و شبکهاي گسترده اين رسانهها در سطح جامعه
ناديده گرفته ميشود .اينکه رويدادها ،عليرغم سانسور شديد ،توسط اين شبکهها در
جاي جاي جهان در اختيار رسانههاي تصويري قرار ميگيرند و طيف گستردهاي از
مخاطبان را تحت تأثير قرار ميدهند به راحتي قابل اغماض نيست.
کافي است يک بار در ماهيت جريانهاي انقالبي و تظاهراتکنندگان در کشوري
مانند مصر دقت شود تا اين موضوع بيشتر مدنظر قرار گيرد.
يکي از بزرگترين جرياناتي که در واقع ،سازماندهنده اصلي تظاهرات مردمي در
روزهاي انقالب به شمار ميرفت ،جنبشي بود موسوم به «جنبش جوانان  6آوريل» 03که
در سال  0223تأسيس شد .اين گروه که اساس ًا فعاليتهاي خود را بر شبکههاي
اجتماعي در اينترنت متمرکز کرده بود ،از دهها هزار عضوي تشکيل ميشد که اکثر آنان
جوانان داراي سطح آموزش بااليي بودند.

03

ديگر جنبش هاي اعتراضي حاضر در ميدان مرکزي التحرير قاهره نيز همگي
گروههايي بودند که به شدت درگير رسانه و شبکههاي اينترنتي بوده و از ابتدا نيز در
همين شبکهها شکل گرفته بودند .به لطف وجود چنين گروههايي بود که جريانات
سياسي سنتي نيز براي ادامه حضور خود در صحنه مبارزه ،بسيار وابسته به اين جنبشها
بودند .نکته قابل اهميت آن است که بدانيم گروههاي سنتي و اسالمگرا همانند جماعت
اخوان المسلمين در کشوري مثل مصر نيز به شدت در فضاي مجازي فعال بوده و
مسدود شدن پايگاههاي اين جماعت در اينترنت به شدت مورد توجه ديگر رسانهها و
شبکههاي تلويزيوني قرار ميگرفت.
 .2-9-2رويکرد تقابلي دولتها

همزمان با اوجگيري اعتراضات مردمي ،شاهد رويکرد تقابليِ حاکميت در قبال رويکرد
اعتراضي رسانهها و شبکههاي اجتماعي معارض بودهايم که يا به دنبال ايجاد آلترناتيوي
براي مقابله بودند و يا آنکه اساساً به سانسور پناهنده ميشدند.
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براي مثال ،دولت «بنعلي» در تونس تالش گستردهاي صورت داد تا نام کاربران و
رمز اينترنتي آنان را براي متصل شدن به پايگاه اينترنتي فيسبوک بدزدد .مهندساني که
در فضاي اينترنت فعال هستند هرگز چنين تالش گسترده حکومتي را براي سانسور
اينترنت مشاهده نکرده بودند .اما با دور زدن اين محدوديتها ،پايگاههاي اجتماعي به
اصليترين شبکه براي انتشار تصاوير و اخبار سرکوب اعتراضات تبديل شدند.
وقتي که دولتهاي تونس و مصر به مسدود کردن پايگاهي همانند توئيتر مبادرت
کردند ،استفاده از اين پايگاهها به قدري ضروري احساس شد که مهندسان رايانه براي
کمک به انقالبيون ،شيوه جديدي را براي فعاليت در عرصه مجازي با استفاده از تلفن
فراهم کردند .به گونهاي که سه شماره بين المللي را براي اين منظور در نظر گرفتند که
از اين طريق ،امکان انتقال پيامهاي مردمي در مصر فراهم شود.
در موردي ديگر ،مسئوالن پايگاه اينترنتي گوگل در اقدامي مشابه،
امکانات جديدي را در آن برهه زماني ،براي انتقال پيام نيروهاي انقالبي فراهم کردند»
(.)Cory, 2 Feb 2011
 .2-2رسانه و تحوالت يمن

به لحاظ ساختار کامالً متفاوت جامعه سنتي يمن نسبت به تونس و مصر ،نقش
رسانههاي اجتماعي در اين مورد بسيار کمتر از دو کشور ذکرشده به نظر ميرسد.
شايد اين ادعا درست باشد که تحوالت يمن ،منطبق با يک جنبش اجتماعي نوين
نيست اما بايد گفت که شيوه هاي به کار گرفته شده در اين کشور براي بيان اعترضات
ضددولتي ،شباهت بسيار زيادي به دو نمونه قبلي دارد .با اين وجود نميتوان از نقش
مؤثر و تحريکآميز شبکههاي تلويزيوني همچون الجزيره ،العالم ،العربيه و بي.بي.سي
عربي در حرکتهاي اعتراضي در اين کشور چشمپوشي کرد .البته بايد به اين نکته نيز
اذعان کرد که معترضان در يمن براي تحقق اهدافشان بهطور گستردهاي از اينترنت نيز
استفاده کردهاند.
«به نظر ميرسد يمنيها اين ايده را از همسايگان عرب خود که کارآيي
اينترنت را تجربه کردهاند ،گرفتهاند .معترضان يمني با استفاده از اينترنت
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بهصورت لحظهاي از تحوالت آگاه ميشوند ..به علت بيتوجهي علي عبداهلل
صالح به خواستههاي مردمي ،معترضان که بيشترشان همچون معترضان
تونسي و مصري جوان هستند از اعتراضات فيلم و عکس ميگيرند و آنها
را در فيسبوک منتشر ميکنند .آنها اعتقاد دارند اين اقدام باعث خواهد شد
جنبششان بيشتر به چشم بيايد و قدرت بيشتري به دست آورند .يمن از
لحاظ فناوريهاي پيشرفته چندان پيشرو نيست و جوانان کمي به شبکههاي
اجتماعي دسترسي دارند» (گزارش شبکه فرانس ،05يمن 04 ،مه .)0200
البته سياستهاي قدرتهاي بينالمللي و منطقهاي در پوشش رسانهاي رويدادهاي
يمن نيز بيتأثير نبوده است .بسياري معتقدند درحاليکه نيروهاي نظامي ناتو در ليبي به
بمباران اين کشور ادامه ميدادند و نيروهاي نظامي عربستان و امارات هم در کشور
کوچک بحرين به سرکوب اعتراضات ميپرداختند ،غربيها و مقامات کاخ سفيد تنها،
نظارهگر سرکوب خونين انقالبيها و مخالفان سياسي دولت علي عبداهلل صالح در
يمن بودهاند .مقامات اياالت متحده آمريکا طي دو ماه خشونت و حمله به معترضان
در شهرهاي مختلف يمن ،به بهانه احتمال تقويت شبکه تروريستي القاعده در اين
کشور ،حاضر نشدند ،در همراهي با مردم ،عبارت «علي عبداهلل صالح بايد برود» را بر
زبان آورند.
 .7-2رسانه و تحوالت بحرين

شايد به جرئت بتوان گفت که در ميان خيزشهاي مردمي کشورهاي منطقه تنها،
اعتراضات ضددولتي و بيداري مردمي در بحرين بوده است که با اغماضي عامدانه و
هدفمند از سوي بيشتر رسانهها روبرو شد .بسياري از شبکههاي تلويزيوني در بازتاب
تحوالت بحرين رويکردي کامال متفاوت اتخاذ کردند.
با القاي ماهيت طائفهاي که براي تحوالت اين کشور ترسيم شد تنها ،معدود
شبکهها و رسانههاي شيعي منطقه بودند که به بازتاب تحوالت و جنبش مردمي در اين
کشور پرداختند .ازاينرو ميتوان بهطور کلي به بسياري از رسانههاي وابسته به دولتها
يا جريانهاي سني و همچنين بسياري ديگر از رسانههاي مشهور غربي ،عنوان
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«رسانههاي حامي حکومت بحرين» را اطالق کرد .شيوههاي تبليغي اين رسانهها،
معموال مبتني بر به زير سؤ ال بردن ماهيت مردمي اعتراضات در بحرين بوده است.
ازاينرو ،طائفه اي بودن اختالفات در بحرين و نه دموکراتيک و آزاديخواهانه بودن آن و
همچنين وابسته بودن جنبش اعتراضي به خارج همواره در دستور کار مرامنامه رسانهاي
شبکههاي مختلف خبري قرار گرفته است.
به طور مثال ،تلويزيون العربيه وابسته به جريان سعودي در عربستان در مواردي
تالش کرد ميان دولت ايران و و اعتراضات در بحرين رابطهاي معنادار برقرار
کند(.برگرفته از فضاي تبليغي شبکه تلويزيوني العربيه 00 ،مارس )0200

09

به نظر ميرسد چنين ادعاهايي زمينهاي براي سرکوب معترضان در بحرين و
توجيهي براي مداخله نظامي نيروهاي سپر جزيره در اين کشور بوده است.
در موردي ديگر ،تلويزيون بي.بي.سي عربي در بخشهاي مختلف خبري خود
بارها به نقل از معاون اول رئيس مجلس مشورتي بحرين ادعا کرد که ايران در امور
داخلي بحرين دخالت ميکند .نکته قبل تأمل آن است که اين شبکه به نقل از اين مقام
حکومتي بحرين تأکيد ميکند در صورتي که اين «توطئه» در بحرين موفق شود ،به
ديگر کشورهاي منطقه خليج فارس نيز کشيده خواهد شد (فضاي تبليغي بي بي سي
عربي 00 ،مارس .)0200
در نمونهاي ديگر در اين زمينه ميتوان به گفتگوي يکي از نمايندگان فراکسيون
جمعيت الوفاق بحرين از مخالفان حکومت منامه با شبکه الجزيره اشاره کرد .الجزيره
در حالي که با «هادي الموسوي» مصاحبه ميکرد به هنگام اقدام اين نماينده در افشاي
فضاي سرکوب حاکم بر بحرين و محدوديتهاي موجود در اين کشور ،بارها سخنان
وي را قطع ميکند و در نهايت نيز مجري اين شبکه با عصبانيت با اين نماينده
بحريني خداحافظي ميکند .امري که به تدريج به رويهاي تکراري در بسياري ديگر از
شبکههاي عربي منطقه نيز تبديل شد (مصاحبه شبکه الجزيره با هادي الموسوي03 ،
مارس .)0200
بررسي سه شبکه تلويزيوني الجزيره ،العربيه و العالم ،سه دنياي متفاوت را به
دست ميدهد .واقعيت آن است که بيش از هر رسانه مکتوب يا شبکه اجتماعي ديگري،
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شبکههاي تلويزيوني نقش بسزايي در استمرار حرکتهاي اعتراضي و تجمعات خياباني
در بحرين داشته اند .کنکاشي در اين باره حاکي از اين واقعيت است که مردم معترض
در بحرين آخرين رويدادها و فعاليتهاي اعتراضي خود را از شبکه تلويزيوني العالم و
همچنين شبکه المنار حزباهلل لبنان دنبال ميکردهاند .هرچند تأسيس شبکه تلويزيوني
«اللؤلؤ» از سوي مخالفان نيز در تحريض اعتراضات مردمي بيتأثير نبوده است.
کمکاري شبکهاي همچون الجزيره به علت فشارهاي دولت قطر براي پوشش
ندادن نارضايتيها در کشورهاي خليج فارس در قضيه بحرين مشهود است .هرچند که
اين شبکه نيز با حساسيت نشان دادن به انتقادها ،بارها اعالم کرده است که پوشش
رسانهاي اوضاع در بحرين را متفاوت و دشوار ميبيند .به روايت خبرگزاري انگليسي
رويترز ،اوضاع بحرين بهخوبي گوياي اين واقعيت است:
«شبکه تلويزيوني الجزيره همسو با سياستهاي دولت منامه تالش ميکند
تا فضاي ملتهب کنوني در بحرين را نوعي شورش قومي و مذهبي عليه
حاکميت و متاثر از دخالت کشورهاي خارجي در اين کشور القاء نمايد.
بهگونهاي که در رويکردهاي تبليغي اين شبکه تلويزيوني ضمن تأکيد بر
خاستگاههاي شيعي محور معترضان به حکومت آل خليفه ،اعتراضات غير
قانوني و مغاير با منافع ملي بحرين قلمداد ميشود .ضمن اينکه تمرکز
تبليغي شبکههاي تلويزيوني عربي از جمله الجزيره ،بر فاکتورهاي مذهبي و
برجستهسازي ادعاي دخالت ايران و حزب اهلل لبنان در امور بحرين ،با هدف
کاستن از فشار افکار عمومي منطقه به ويژه مسلمانان عليه حکومت آل
خليفه دنبال شده است» (اندرو هاموند 06 ،مي  ،0200الجزيره).
نکته قابل توجه ،سکوت کامل رسانههاي عربي بود که انقالبهاي ديگر را بهطور
استثنايي پوشش ميدادند.
«در مورد شبکهاي مثل الجزيره ،در خصوص وقايع بحرين انتظار ميرفت
وقايع را بهطور موشکافانه تشريح کند و مثل هميشه تصاوير را نشان دهد.
اما اين شبکه سکوت شگفتانگيزي در خصوص اين واقعه در پيش گرفت.
بدون هيچ ترديدي اين شبکه نميخواست کشور سلطنتي قدرتمند همسايه
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يعني عربستان سعودي را برنجاند و نميخواست موج قيامها و انقالبها را
در منطقه خليج فارس که قطر نيز در آن واقع است آغاز کند .رسانهاي کردن
قيام بحرين ممکن بود تهديدي براي ثبات اين شيخنشينها تلقي شود .روي
کار آمدن رژيمي جديد در بحرين خطر انفجاري بزرگ را در خليج فارس
بيشتر ميکرد» ).(Rahim Khani, 22 June 2011
 .4-2رسانه و تحوالت سوريه

توجه به تحوالت سوريه از چند جهت داراي اهميت است:
از آن جهت که پوشش رسانه اي تحوالت اين کشور نيز از برخي جهات شباهت
زيادي به موارد قبلي دارد؛ يعني در اين مورد نيز شبکههاي اجتماعي همانند يوتيوب
سهم بسزايي در تحوالت و انتقال تصاوير به شبکههاي تلويزيوني داشتهاند.
تحوالت سوريه از بسياري جهات بدون عوامل و ويژگيهاي الزم يک جنبش
نوين اجتماعي است .پوشش رسانهاي اعتراضات در سوريه از وقتي شدت گرفت که
تب وتاب اعتراضات در تونس و مصر خوابيده بود .همزمان با درگيريهاي نظامي در
ليبي و به ويژه پس از کشته شدن معمر قذافي در اين کشور ،تحوالت سوريه نيز بشدت
مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
مهم آن است که اعتراضات در سوريه در يک فرآيند مديريت شده و کنترل شده
از سوي جريانات و احزاب سنتي معارض در اين کشور صورت گرفته است .ازاينرو،
اعتراضات داراي رهبري مشخص از سوي گروههاي مختلف معارض همچون
اخوانالمسلمين ،گروههاي سلفي ،جريانات کُرد ،ليبرالها و گروههاي چپگرا بوده است.
ازاينرو ،تحوالت اين کشور بيش از آنکه تحت جريان رسانهها و شبکههاي اجتماعي
باشد ،تحت تأثير فعل و انفعاالت سياسي زعماي احزاب اين کشور ،مذاکرات رهبران
سياسي با دولت و همچنين سناريوهاي تعريف شده طرفهاي خارجي اثرگذار براي
آينده سياسي اين کشور بوده است.
بر خالف ديگر خيزش هاي انقالبي منطقه ،اوضاع سياسي سوريه کامال متفاوت از
ديگر کشورها در کانون توجه رسانهها و بنگاههاي خبرپراکني قرار گرفت .ماهيت
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متفاوت اعتراضات در سوريه توأم با حضور گسترده گروههاي مسلح در ميان معترضان
و وجود حکومتي حامي جريان مقاومت در سوريه ،همگي دست به دست هم
داد تا شگردهاي رسانهاي متفاوتي در قبال تحوالت اين کشور از سوي رسانهها
دنبال شود .رسانه هايي که عمدتاً با خط مشي حاکمان دمشق در حمايت از مقاومت
مخالف بودهاند.
بزرگنمايي و برجستهسازي خشونتها در اين کشور ،پرداختن به اوضاع مردم
سوريه و اقتصاد اين کشور ،تمرکز قابل توجه بر موضوع تعليق عضويت دمشق در
اتحاديه عرب ،محوريت قرار دادن حمايت آمريکا ،اروپا و ترکيه از مخالفان دولت بشار
اسد و اجراي تالشها براي انزواي بيشتر دمشق و در نهايت مشروعيتزدايي و فراهم
آوردن زمينهها براي اقدام نظامي ،گامهايي است که همواره در دستور کار رسانهها قرار
گرفته است.
بررسي پوشش رسانهاي تحوالت سوريه ،بيانگر دو رويکرد متفاوت رسانهاي
در پوشش تحوالت اين کشور است .اختالف رويکردي که از دو زاويه قابل
تقسيمبندي است:
رسانههاي «حامي دولت سوريه» شامل رسانههاي وابسته به دولت اين کشور
همچون شبکه تلويزيوني «الدنيا» و شبکههاي تلويزيوني دولتي ايران ،روسيه و همچنين
حزب اهلل لبنان.
و ديگري رسانههاي «مخالف دولت سوريه» همچون رسانههاي وابسته به
گروههاي معارض در اين کشور  -که طبيعتا خارج از مرزهاي سوريه کنترل
ميشدهاند -و همچنين رسانههاي دولتهاي مخالفت حکومت دمشق که عمدتا وابسته
به دولت قطر ،کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس و جريان سعودي و همچنين
رسانههاي غربي محسوب ميشوند.
تقسيمبندي دوم مبتني بر تقسيم رسانهها بر اساس دو محور مقاومت و
سازش(مخالفان مقاومت) در منطقه است .بر اين اساس ،بيشتر شبکههاي تلويزيوني
منطقه و همچنين رسانههاي غربي را ميتوان در محور مخالفان مقاومت و رسانههايي
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همچون شبکه هاي وابسته به ايران و گروه حزب اهلل لبنان را در چارچوب حاميان
مقاومت و نظام بشار اسد قلمداد کرد.
رويکرد يکجانبه رسانهها در پوشش رويدادهاي سوريه همواره با انتقاد طرف
مقابل مواجه بوده است .رسانه هاي مخالف دمشق ،همچون شبکه تلويزيوني الجزيره و
العربيه بشدت مورد اتهام بودهاند که تصاوير و اخبار کذب را از اوضاع اين کشور
مخابره کردهاند .رويکرد افراطي و يکجانبه اين شبکهها حتي مخالفتهايي را در درون
خود اين رسانه ها نيز در پي داشته است .تغيير و تحوالت واقع در شبکه الجزيره قطر
بهعنوان اصليترين رسانه مخالف دولت سوريه ،نمونهاي بارز در اين زمينه است.
آنچنان که استعفاي «غسان بن جدو» مدير دفتر اين شبکه در بيروت و انتقادات شديد
وي از رويکرد متفاوت اين شبکه در قبال تحوالت سوريه و بحرين ،زمينهها را براي
انتقادات گسترده از اين رسانه اثرگذار عربي فراهم کرد.
در تبيين نقش رسانه در تحوالت سوريه البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت
که پوشش گسترده رسانهاي اعتراضات در سوريه ،نقش بسياري در ادامه حرکات
اعتراضي در اين کشور ايفا ميکرده است .همانند موارد تونس و مصر ،در سوريه نيز
علي رغم فضاي بسته سياسي حاکم بر اين کشور ،شبکههاي اجتماعي اينترنتي بهعنوان
يکي از بازيگران اصلي تحوالت در اين کشور به شمار ميروند.
 .7رسانه و مديريت افکار عمومي اعراب
 .9-7رسانههاي ديداري -شنيداري (شبکههاي تلويزيوني)

تنها پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقالبيون در کشوهاي تونس و مصر ،شاهد آن
بوديم که در محافل رسانهاي جهان ،نوعي رقابت شديد به منظور جهتدهي به
جريانهاي انقالبي در جهت سياستهاي کشورهاي متبوع آن رسانهها شکل ميگيرد.
در موارد بسياري ،از اين فرآيند به تالش براي «مصادره انقالب»هاي عربي و در
مواردي نيز به تالش رسانههاي غربي براي «جلوگيري از رشد بيداري اسالمي» در
منطقه تعبير شده است .تعبير دوم بهويژه از آنجا بيشتر مورد توجه قرار گرفت که
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محبوبيت گروههاي اسالمگرا در اين کشورها ،نگراني برخي محافل سياسي و رسانهاي
را از احتمال روي کار آمدن اسالمگرايان بيشازپيش ،برانگيخت.
بر اين اساس« ،ايجاد نگراني» از پيروزي اسالمگرايان و ترسيم فضايي غيرواقعي از
آينده اين کشورها با شدتي بيشتر و بهويژه با نزديک شدن به برهه زماني برگزاري
انتخابات آزاد پس از انقالب نمود پيدا کرد .در غالب راهبرد تبليغي سنتي
اسالمهراسي 82رسانههاي وابسته به محافل سياسي غرب و در مواردي برخي کشورهاي
عربي تالش کردند تا ضمن وابسته القا کردن گروههاي اسالمگرا به کشورهاي خارجي،
اجراي شريعت اسالمي را مغاير با منافع ملتهاي منطقه و تهديدي عليه آزاديهاي
فردي و اجتماعي القا کنند .در واقع ،با پيگيري اين سناريو ضمن مديريت تحوالت
اخير در کشورهاي منطقه ،تالش شد تا مسير و خواستههاي انقالبيون نيز در جهت
اهداف سياسي و منافع استراتژيک صاحبان رسانه تغيير کند.
به طور مثال ،يکي از اين مواردي که بسيار مورد توجه بوده و به نظر هم ميرسد
که بهصورت يک سناريو در دستور کار بود ،تأکيد بر به تأخير انداختن زمان برگزاري
انتخابات در کشورهاي انقالبي بود .رسانههاي اثرگذاري همچون تلويزيون فرانس05
فرانسه و تلويزيون بي.بي.سي عربي از جمله رسانههاي پيشتاز در اين زمينه به شمار
ميروند .اين رسانهها ،ضمن تأکيد بر تأخير انداختن انتخابات ،تالش کردند گروههاي
اسالمگرا را غيرمردمي و وابسته به بيگانه نشان دهند .آنچنان که تلويزيون فرانسه ادعا
کرد ،انتخابات در تونس ازآنرو بايد به تعويق بيفتد تا مردم از احزاب شناخت کافي به
دست آورند در غير اين صورت اين امکان وجود دارد که احزاب اسالمي مانند حزب
النهضه در اين کشور به قدرت برسند (فضاي تبليغي تلويزيون فرانس ،05مي .)0200
به عنوان يکي ديگر از موارد قابل اشاره در اينباره ميتوان به مورد يمن اشاره
کرد .روندي که در فحواي تبليغات تلويزيونهاي غربي و عربي در بسياري موارد قابل
مشاهده بود؛ تالش آنان براي تسهيل مداخله غرب و عربستان سعودي به همراه شوراي
همکاري خليج فارس در يمن است به گونهاي که گويي خواست و منافع آمريکا و
عربستان در يمن به نفع صلح منطقهاي و جهاني خواهد بود .تأکيد مستمر و آشکار اين
رسانهها بر خروج کنترل شده و برنامهريزي «صالح» از کشور نيز مؤيد اين مدعاست.

971

دين و ارتباطات ،سال هفدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي  73و  ،)73بهار-تابستان و پاييز-زمستان 9731

 .2-7شبکههاي اجتماعي

جداي از بحث تأثير رسانههاي اجتماعي ،اين نکته حائز اهميت است که برجسته کردن
شبکههاي اجتماعي در فضاسازي رسانههاي ديداري -شنيداري ،ميتواند ابزاري مهم
براي مديريت مطالبات مردمي و هدايت آنان به سوي اهداف خاص به شمار رود.
اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است که در کشورهايي نظير مصر به سبب
نبود دو مؤلفه رهبران برجسته و برنامههاي مدوّن براي پيشبرد تحوالت ،رسانهها با
بهرهبرداري از فرصت قيامهاي مردمي ،تالش ميکنند نقش اين دو مؤلفه را در جهت
اهداف و طرحهاي خود در منطقه هدايت کنند.
در اين راستا ،شبکههاي اجتماعي با حمايت و برجسته کردن آلترناتيوهاي مورد
نظر خود در مقام شخصيتسازي براي رهبري اعتراضات برميآيند .معرفي
شخصيتهايي همچون «محمد البرادعي» در مصر بهعنوان گزينه مناسب رياست در اين
کشور در اين چارچوب جاي ميگيرد.
همچنين تأکيد بر نوع خاصي از شاکله و ساختار سياسي براي آينده اين کشورها
پس از انقالب ،بسيار قابل تأمل است به ويژه آنکه اين اقدام در آستانه برگزاري
انتخابات در اين کشورها از شدت بيشتري نيز برخوردار است .معرفي مدل سياسي
ترکيه بهعنوان الگويي مناسب براي اداره سياسي اين جوامع از مواردي است که به
شدت از سوي رسانههاي غربي و برخي رسانههاي عربي متمايل به جريان سکوالر در
منطقه دنبال شده است.
جمعبندي

امروزه رسانهها نقشي فراتر از اطالعرساني صرف ايفا ميکنند .در واقع ،در جهان
معاصر از رسانهها بهعنوان ابزارهايي نوين به منظور تحت تأثير قرار دادن افکار عمومي
استفاده ميشود .هرچند محدود کردن قدرت اثرگذاري شبکههاي اجتماعي و رسانهها
به جنبههاي سياسي ،نگرشي تک ساحتي به اين مقوله بوده و به معناي غفلت از ساير
ابعاد قدرت اين پديده است با اين وجود ،کاربرد رسانه توسط جنبشهاي اجتماعي،
مفيد و اثرگذار بودن آن را اثبات کرده است ،آنچنان که در جنبشهاي سياسي و
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اجتماعي مصر و تونس و ديگر کشورهاي عربي مشاهد شد .اگرچه اين تحوالت ريشه
در نارضايتي عمومي داشت ،اما ،نميتوان نقش رسانههاي اجتماعي را در تهييج
احساسات عمومي و افزايش آگاهي انقالبي جامعه ناديده گرفت.
هرچند که ،برخي اساساً به نقش تمام عيار رسانههاي اجتماعي در جنبشهاي
اجتماعي ترديد دارند و به نابرابري در دسترسي و عدم فراگيري در وسعتي که جنبش
گسترده شده ،اشاره ميکنند

)2007, pp.109–131

 .)Wasserman,و برخي نيز حتي در

صورت دسترسي ،در اصل کيفيت استفاده مفيد از آن در جنبشهاي اجتماعي به ديده
ترديد مينگرند )Marmura, 2008; 10; 247(.اما آنچه در اين تحوالت انکار ناپذير بود
تأثير رسانههاي ارتباط جمعي و اينترنت و بهويژه شبکههاي اجتماعي در اطالعرساني
سريع و گسترده و گسترش سريع اين تحوالت در کشورهاي منطقه

بود.

در کشوري همچون يمن که به لحاظ ساختار کامالً متفاوت جامعه سنتي آن نسبت
به تونس و مصر ،نقش رسانههاي اجتماعي بسيار کمرنگ ديده ميشود ،شاهد آن بوديم
که معترضان براي تحقق اهداف خود بهطور گستردهاي از اينترنت استفاده کردند و
شبکههاي تلويزيوني تأثير بسياري بر استمرار حرکت و تجمعهاي اعتراضي داشتهاند.
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