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های نوین گیری جنبشای در شکلنقش راهبرد رسانه

عربی و شمال آفریقا از منظر  اجتماعی در خاورمیانه

 ژئوپلیتیک عمومی
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 3چمران بویه
   

 چکیده
( از یزدایـ تیو موـرو  یبخوـتیساخت قدرت و مناسبات دولت ـ ملـت ددر وـهزم مورو  ،سازی میتصم یندهایفرا

 یهمـهارم، وـه  رونازایـ اسـت مـدرن، مأـر ر  یاسیواود س کی یادی نهان دو جزء بندولت و ملت، به انیرابطه قدرت م
را  یاسـیاسـت هـه بهـأه بـه وـهب رقابـت، رـک  دفـرس( و ـاس س انیوهاد دولت و ملت در جر انیم یکیأیژئهپل یهماورد

 کیـأیهپلاز آن بـا  نـهان ژئ کیـأیژئهپل اتیـاسـت هـه در ادب یتحهلها و ملت ی رصه  مهم ینیآفرهرد. وقشمأر رخهاهد
 یهـا ادراک یریگروابـ  قـدرت مـ  ر در رـک  یمنأقداوـه، بـه بررسـ فیـبا تعر ی مهم کیأی. ژئهپلرهدیادمی ی مهم
 اوـهیمو خاور قـایرـما  آفر یهوهرها یاسیتحهالت س ان،یمنیدرا پردازد یبا رساوه م هودیها در پافراد و گروم یکیأیژئهپل
 وـداردم  سروگهن ها از وکهمت یاریخاص خهد را دارأه و به ی هایژگیو کیچند سا  گذرأه دهرچند(، هر یط ی رب
و  ینییتب یکردیوروهرأار با  نیا رو،نیپرداخت  ازا ادردمی هالتتح یاوقالب به واهاو یسنأ اتیدر قالب ادب ی تهانمو اما

قـهب وبـه  یچـه  ـامل ،ی مهم کیأیاز من ر ژئهپل»پرسش است هه  نیبه ا ییگهپاسخدرصدد  ،یلیتحل -یفیبا روش تهص
هـه  مای دمهرفرض را مطرح نی  در پاسخ، ا«است؟منجرردم قایو رما  آفر اوهیو ساخأاررکن خاورم یاجأما  های جنش
 انیـقـدرت م یهادانیـر تقاب  مد ،یاقأدارگرا و واهارآمد  رب یهاو اس یو سروگهو ی رب اوهیخاورم یهاجنبش یریگرک 

 یاساسـ یها وقوـرسـاوه راسـأانیهـه درا داردوـهیر یاسـیسـاخت س کیـ یمردم یهاهیو ال یدو وهزم وخبگان وکهمأ
و  ی مـهم کیـأیوـهزم ژئهپل یهـاو تنش هاییارویرو جهیدروأ ادردم،یتحهالت  ،یکیأیاز من ر ژئهپل نیبنابرا اود فاهردمیا

 .رودیگیممحهر دخاص( رک دولت أکیوهزم ژئهپل
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 مقدمه

 ساخت دهندمتوکی  یهاالیه در قدرت مفههس هایوهسان از همهارم جامعه، یهاتالطم و هاسأیزم

 ملـت، قـدرت، و دولـت نشهـ درخصهص و داخلی سیاست من ر از. است سیاسی، مأر ر واود یک

 ملـت بـرای دولـت ازسـهی قدرت رابطه هرگام. است هوهر بر وکمراوی و مدیریت من هربه ابزاری

 وقأـی داد خهاهدووـان واهـنش آن بـه  مـهمی بارد،  رصـهدارأه تنگنـاگهوه و تهدیدآمیز رویکردی

 بکوـد،چالشبه را رگرااقأـدا دولـت وهـاد هـه برسـدای آسـأاوه به قدرت میزان و ر از  رصه  مهمی

 اصـالح طلباوـه تغییرهای از طیفی درها دگرگهوی این رد خهاهد روروبه دگرگهوی، با سیاسی ساخت

 در  مـهمی  رصـه واهـنش ،رو  ازایـنگیروـدقرارمی ساخأاررـکناوه یهـاجنش و هـااوقالب تا آراس

هـا در میان، رساوهیابد  دراینومهدمی  مهمی ژئهپلیأیک مفههس چارچهب در دولت قدرت با هماوردی

هـه طهریهننـد  بهمیآفرینی نهان ابزاری ژئهپلیأیکی وقشمیدان هماوردی ژئهپلیأیک دولت ـ ملت به

ای گهوـهتبع، الگههای رفأار اجأما ی و سیاسـی افـراد، بهدهی به ادراک، وگرش و بهها در جهترساوه

واسطه پیامی هه دارد، اوهان را وه، اوأقا  پیاس است. رساوه بهترین هارهرد رسابرجهأه هارهرددارود. مهم

رسـاود. برخاسـأه از گهـأرش فزاینـدم میاش یاریدر برقراری ارتباط با محـی  سیاسـی ـ اجأمـا ی

اود و با دروهردیـدن ها سررأی گهأرودم و پُررمار یافأههای اطال ات و ارتباطات دفاوا(، رساوهفناوری

هـای اود. پیدایش و گهأرش رـبکههویدمچالشجُهأار واهمیت و قدرت مطلق را بهمرزهای سیاسی، 

اسـت  هـای اینأروـت بهدماجأما ی در فضای مجازی، یکی از آرکارترین پیامدهای تهسعه زیرساخت

سهی خهد ها در  رصه ژئهپلیأیک  مهمی، مخاطباوی بهیار را بهرو طی دو دهه اخیر، و اس رساوهازاین

رووـد. رـمارمیهـای وـهین اجأمـا ی از ومهدهـای آن بههـا و جنبشاست هه پیـدایش رـبکههواودم

های اجأما ی، تحرک و هُنوی جمعی برای گذار از وضعیت وامطلهب و دسأیابی بـه منـافع یـا جنبش

های هارگری، آوارریهـأی، سـیاهان، وقـهد مـدوی، ضـد هایی ماوند جنبشاهداف موأرک ههأند. واس

های معاصر ترین جنبشداران محی  زیهت و...، تنها بخوی از وامهرترین و گهأردم، طرفجنگ، زوان

های اجأما ی در تههی  فروپاری های وهین در قالب فضای مجازی و ربکهمیان، رساوهاود  دراینبهدم

گیـری جنـبش، بهـیار هارآمـد های اقأدارگرا، وفظ ارتبـاط ا ضـا و همینـین هـدایت و رـک و اس

اجأما ی هوهرهای  ربی در چنـد سـا  اخبـر ویـز، جدیـدترین وـهب  -اود. تحهالت سیاسیدادمنووا

هـای اقأـدارگرا و در چـارچهب مهـائ  های اجأما ی است هه در واهنش به واهارآمـدی و ـاسجنبش
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ها در های اخیـر و وقـش رسـاوهاود. با تهجه به ماهیت جنبشگرفأهاجأما ی این جهامع رک -سیاسی

تهاوـد در ترین رویکردهایی اسـت هـه میها، رویکرد ژئهپلیأیک  مهمی از مهمگیری این جنبشرک 

از »رو پرسش اصلی تحقیق واضـر، ایـن اسـت هـه ها م  ر بارد  ازاینرناخت  ل  وقهب این جنبش

های اجأما ی و ساخأاررکن خاورمیاوـه و رـما  من ر ژئهپلیأیک  مهمی، چه  املی، به وقهب جنش

: از هردصـهرت بیـانتـهان بدین  مأناسب با این پرسش، فرضـیه تحقیـق را می«است؟قا منجرردمآفری

ها، وقش اصـلی های گروهی با مأر رهردن جغرافیای ذهنی افراد و گروممن ر ژئهپلیأیک  مهمی، رساوه

تهان هدف این یاود  بنابراین مهای اجأما ی اخیر خاورمیاوه و رما  آفریقا ایفاهردمرا در وقهب جنبش

هـای اجأمـا ی خاورمیاوـه  ربـی و گیری جنبشای در رـک پژوهش را بررسی هارهرد راهبرد رساوه

 هرد.رما  آفریقا مطرح

 پیشینه تحقیق -الف
در پژوهوـی بـا  جموـیدیانراسأا   درایناودگرفأهصهرت هاییدرخصهص مهئله پژوهش، تحقیق

و  ارتبـاطی هایرسـاوه ، تر یرآن در ارتباطی هایتکنولوژی و فنّاوری سهم و اسالمی بیداری نهان 

رگـذاری اسـت و بـا بیـان تر یهردمرا بررسی اسـالمی(  ربی دبیداری هایاوقالب بر وهین هایفنّاوری

 بـهک،فیس. هنـدیادمی« تـهییأری و بـههیفیس هـایاوقالب»واس  با ها،قیاس این از هااساسی این رساوه

 و تـهوس سـهریه، بحـرین، لیبی، مصر، مردس اوقالب مردمی از هایومایت ودهیسازما در مهم سهمی

 . ( 66:1393جمویدیان،دارت دبر هدم  ربهأان

های تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چاارچو  ظررهاهدر پژوهوی با  نهان  ویدریو  ویاخلی 

وـار مخألـف در هننـد هـه وضـهر و موـارهت اقمیگیریوأیجه متاخر جنبش اجتماعی جان فوران

دلیـ   ردم طی چند دهه اخیـر بـهجنبش اجأما ی ضد رژیم مبارک در مصر به دلی  وارضایأی اوبارأه

ویـا و اسـت دخلی های اجأمـا ی بهدمدهندم اینأروت و رـبکهسازی و ارا ههای بهیجی، ربکهقابلیت

 (.69:1391ویدری،

 بار مجاايی فضاای تاثيیر و ظقاشدر پژوهوـی بـا  نـهان   طارزادمو  گیالویهمینین مه قی 

 بـاقیاوط از اجأما ی، جنبش و مجازی بین فضای مهفق تعام  هه اودگرفأهوأیجه اجتماعی یهاجنبش

 اسـت مجـازی، وارـی جهـان و واقعـی جهان در سیاسی و اجأما ی یهاگروم یهاهارویژم میان پهیا

 (.147:1391دمه قی گیالوی و  طارزادم،
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 اجتمااعی یهااجنبش در ظاوه  یهارسااظه ظقاشپژوهوی بـا  نـهان در  همکارانو   بدالهی

 ا أراضی، به یهاورهت  مروواودنبه و خهد فعالیت تداوس برای اجأما ی یهاهنند هه جنبشمیارارم

 قـاتطب را در مـردس از وسـیعی بخـشها رسـاوه این چراهه ویازمندود اصلی جریان گروهیِ یهارساوه

 (.145:1391دالهی و همکاران، گیرود د بدربرمی مخألف

 رد جدهاد اجتمااعی یهارساظه و اهنترظت ظقش در پژوهوی با  نهان واهـاوی همکارانو  آقایی

های سـازی رـبکهوقـش اجأمابگیرد هـه میچنـین وأیجـه شمال آفرهقا و خاورمیاظه منطقه تحوالت

 ه را برایر  هام  دیگر، زمینمهجب ایجاد بحران رد و در هنا ،اجأما ی در برخی از هوهرهای منطقه

 (.7:1394دآقایی و همکاران، آوردهای منطقه فراهمسقهط و اصالوات سیاسی برخی از رژیم

 در آن وقش و وهین یهارساوه و ارتباطات وایینی ویز در پژوهوی با  نهان ژئهپلیأیک

هالت ها منور تحی و رساوههای وهین ارتباطو اسرسد هه میوأیجهقدرت با وگاهی امنیأی به گیریرک 

ی خهد و با ظههر پیامدهای منفاودردم  یم در رصه قدرت سیاسی، اقأصادی و و امی در جهان 

 .(37:1389دوایینی،  اودآوردموجهدموکالتی را به ،برای امنیت و اسأقال  جهامع اوهاوی

طهر مـهردی و بـه های سیاسیهای جمعی در وقهب جنبشهای باال هرچند بر وقش رساوهپژوهش

، سـازدمأمایزمی هـای پیوـین، آویـه ایـن تحقیـق را از تحقیقهنندازلحاظ و ری دتئهریکی( ترهیدمی

وگر اسـت. بـا تهجـه بـه صهرت هـ رویکرد آن در بررسی این مهئله از من ر ژئهپلیأیک  مهمی و به

فضـایی دفضـای جغرافیـایی(،  نهان بـازیگر هـا( بـهآفرینی اوهان دافـراد و گرومها و وقشاینکه هنش

ای ژئهپلیأیـک آفرینـی اوهـان، جنبـهرو وقشبارـد، ازایـنتهاوددارأههای سیاسـی مخألفـی میبازتاب

های سیاسـی، تحـت تـر یر  ـهاملی مخألـف ها بر ساخت. چگهوگی تر یرگذاری افراد گرومهندپیدامی

دهندم جغرافیـای درمقاس منبع مهم جهت ها ههأند هه امروزمترین آوها رساوهگیرد هه از مهممیصهرت

خصـهص ها و به  درواقـع از ایـن من ـر، وقـش و فراینـد تر یرگـذاری رسـاوههنندمیذهنی افراد  م 

تبع آن، گـذارد و بـههای اجأما ی در بازومایی اخبار و وقایع، بـر جغرافیـای ذهنـی افـراد ا رمیربکه

فضـای  ینـی در قالـب وقـهب ورهـات سیاسـی ازجملـه هـا در آفرینی ژئهپلیأیکی افراد و گروموقش

رو درخصـهص تحـهالت اخیـر خاورمیاوـه، بـه پیهودد  ازاینمیوقهباجأما ی به -های سیاسیجأبش

های اجأما ی در فضای مجازی، بر فضای فکری هاربران و خصهص ربکهها، بهچگهوگی وقش رساوه

اسـت، هـای اجأمـا ی اخیـر تبلهریافأههه در جنبش هاآفرینی سیاسی افراد و گروماوعکاس آن بر وقش

بر فرهنـگ رهد هه چگهوه گفأمان ژئهپلیأیکی مبأنی  بنابراین در این تحقیق، موخص میرهدمیتهجه
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گیری و دروهایـت، رـک  هردم،محهر غلبـهها، بـر گفأمـان دولـت مهمی جامعه مأر ر از وقش رسـاوه

 رد.خهاهد های اجأما ی را مهجبآفرینی جنبشوقش

 روش تحقیق - 
صـهرت هـا و اطال ـات بهاین تحقیق از وهب تهصـیفی ـ تحلیلـی بـهدم و روش گـردآوری دادم

 .استای و در چارچهب اسأفادم از هأب، مقاالت و منابع اینأروأی بهدمهأابخاوه

 مباظی ظرری -ج

 ژئوپلیتیک  -1
های واری از ترهیب آوها با یاست و هنشژئهپلیأیک،  لم مطالعه رواب  مأقاب  جغرافیا، قدرت و س

آن، پدیـدم قـدرت در وسـیله ای اسـت هـه به(. ژئهپلیأیک، آمـهزم36: 1385ویا، یکدیگر است دوافظ

(  Sheikh, 2003: 31د رــهدمیهــای ســرزمینی یــا جغرافیــایی مطالعهچــارچهب تمایزهــا و ویژگی

ــه ــش بارتب ــک از وق ــیآفرینیدیگر، ژئهپلیأی ــای سیاس ــدرت  -ه ــهس ق ــارچهب مفه ــی  در چ مح

پـردازد. و ـاس ژئهپلیأیـک های ژئهپلیأیک مـی( و به مطالعه و اس21: 1381مجأهدزادم، د گهیدمیسخن

ای مأمرهز بر رواب  میان منافع بازیگران سیاسی،  الیق مرتب  بـا فضـا و  ناصـر جغرافیـایی مجمه ه

هُنوی قـدرت، (  براساس این، برهمVladimir, http://www.websters-online-dictionary.orgاست د

میـان، تکرـر وـهزم مفهـهمی روود هـه دراینرمارمیمایه ژئهپلیأیک بهسیاست و فضای جغرافیایی، بُن

 است. دارأهدوبا را به فضا قدرت، تکررِ گهأرم  ملکردی ژئهپلیأیک در  رصه

  امـ  هوـهرها، خـارجی و داخلـی سیاسـت آن، تبعبه و ژئهپلأیک در م  ر و مهم  هام  از یکی

 در  امـ  تـرینمهم  بارتی،اسـت  بـه بررسـیقاب  هیفـی، و همـی و ـر از آ ـار آن هـه است اوهاوی

 و قطـب یـک در مأغیـر(، چـه و ت اب دچه طبیعی محی  هایپدیدم تماس زیرا است اوهان ژئهپلیأیک،

 و  اجأمـا ی زیربناهـای ایجـاد ژئهپلیأیـک، اساسـی  هامـ  .قـراردارد دیگر قطب در تنهاییبه اوهان

 اجأمـا ی وهادهـای. رـهودرا با ـ  می سیاسـی موـیخ  اتخاذ زمینه آمدنفراهم و سیاسی وهادهای

 و رـهودمیگذاریپایه ملـت یـک هـایا أقاد و تـاریخ  ادات، اقأصادی، سازمان سیاسی، رژیم برپایه

  هامـ  هرچـه. داروـدتفاوت یکـدیگر بـا آینـدوجهدمیبه مأنـه ی جغرافیـایی بهأرهای در ازآوجاهه

 و مـادی ا ما  وفـهذسهء مهرد همأر ،جامعه آن بارد، بیوأر ایجامعه در اجأما ی وهادهای همبهأگی

http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/geopolitics
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 جغرافیـایی هایسیاست بر م  ر  هام  تماس  بارتی،به گرفت خهاهد قرار خارجی هایسیاست معنهی

 .(54:1376هنند داطا ت،پیدامی مفههس و معنا اجأما ی، و سیاسی بافت در

 (خاص ژئوپلیتیک) محوردولت ژئوپلیتیک -2

های رسـمی وخبگـان و رهبـران سیاسـی دهندم دیدگامووان محهر،وهزم مفههمی ژئهپلیأیک دولت

ها تـابعی مناسبات آن با و اس جهاوی است  این مناسبات و هُنش درخصهص محی  ژئهپلیأیک هوهر و

 Doddsد روودرمارمیها و ویز ساخأار و اس ژئهپلیأیک جهاوی بهاز راهبرد و مهقعیت ژئهپلیأیک دولت

ژئهپلیأیک در این وهزم به تبیین هماوردی و گهأرش وهزم وفهذ آن دسأه از بازیگران و   (2000:42 ,

های هـا و فرصـتگیـری از اهرسپردازد هه درپی ههب قـدرت از رهگـذر بهـرمسی میگران سیاهنش

هنـد. آوهـا بـرای هه برای آوها قدرت و امکان چیرگی بر رقیـب را فـراهمایگهوهجغرافیایی ههأند  به

ههرـند در پردازوـد و مـیها و مقدورها، در مکان و فضای جغرافیایی بـه رقابـت مـیتصرف فرصت

بارند و آوهـا را بـه قلمـرو ا مـا  ارادم خـهد بیفزاینـد و تر دارأهرافیایی، وفهذی گهأردمفضاهای جغ

(  در ایـن وـهزم از ژئهپلیأیـک، 84: 1385ویـا، بر کس، رقبا را از فضاهای مهرد مناز ه براوند دوافظ

ومـهددارد و  ای برجهـأهگهوهها و راهبردها بهدهی به سیاستافزاراوه در جهترویکرد و امی و سخت

 (. 32: 1381مجأهدزادم، د ها برای سلطه بر مناطق یا جهان استرقابت قدرت

 ژئوپلیتیک عمومی )مردمی( -3
یأیـک ویـژم ژئهپلژئهپلیأیـک، بـه های وهپدید در  رصه مطالعاتژئهپلیأیک  مهمی ازجمله وهزم

 سـاالری درمردس روود هأرشرهروی، گ فروپاری (. با(O’Tuathail 1999,112 رودرمارمیاوأقادی به

ی پهیـای در  مـهمی ژئهپلیأیـک وـهزم»، بـه 1990 دهـه میاوه از زیمجا فضای و رساویاطالب  رصه

 .ردتهجه «ژئهپلیأیک هایمایهبُن

معه وهفأـه های پایین جامایه ژئهپلیأیک  مهمی بر این فرض، اسأهار است هه قدرت در الیهدرون 

ی فهـهس ژئهپلیأیـک سـنأی هـه قـدرت را در سـاخت دولـت و قلمروخـهاهرو، در برابر ماست  ازاین

وـد، دا(، وخبگان سیاسی و رسمی دولت دژئهپلیأیک خاص( مأمرهز مـی2: 1390دمیرویدر و افضلی، 

 و هـاهـنش درخصـهص ژئهپلیأیـک  ملـی هایاسـأدال  واهاوی به  مهمی، گیرد. ژئهپلیأیکقرارمی

  مـهمی مدیـدگا و درک و( وهرـأاری و دیداری، رنیدارید هارساوه اب مردس روزاوه فزایندم هایتعام 

  .(Brown & Purcell, 2010:66پردازد دمی سیاسی رویدادهای دربارم مردس
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 هندمیرسـیبر ژئهپلیأیکی غالب فهم و درک تداوس و ایجاد را بر هارساوه تر یر  مهمی، ژئهپلیأیک

 هـایآن ادراک در هـه یی اسـتهارـیهم بـهاووـی راجعد  مهمی، ژئهپلیأیک. (McFarlane:2003,1د

 اوالفالیـن   رهودو بازتهلیدمی تهلید  مهمی، فرهنگ طریق از ژئهپلیأیک، هایمهضهب ازای غیرورفه

  ادی نرهروودا هه است تصاویری دتصهرات(، مربهط  مهمی، به ژئهپلیأیک هه افزایدراسأا میدراین

 بحرـیرسـاوه، م هه دارد وجهد ویز اتفاد (  این(O’Loughline,2003,54 دارود دیگران و خهد هوهر از

 همیـتا  مهمی، است: ژئهپلیأیک معأقد دادز هالس ههچنان است   مهمی ژئهپلیأیک از جدایی واپذیر

 آن، ترییـد در و (Dodds,2006,78د هنـد میمطرح  جهان با ما تعام  و ادراک گیریرک  را در رساوه

  مـهمی فرهنگ در ژئهپلیأیک، گفأمان اوأوار و از  ساخت  بارت را  مهمی هپلیأیکژئ ،تهآ  جرارد

  (.(O´Tuathail,1998,18 داودجمعی می یهارساوه وسیلهبه

 است: پذیرزیر تعریف سطح در دو  مهمی بنابراین، ژئهپلیأیک

 در هـدف و استهادراک هدایت برای رساوه بازومایی ژئهپلیأیکی ازسهی  مهمی، ژئهپلیأیک  -1

 .است ههب قدرت رهیافت، این

 در فهـد است و رساوه در تهلیدردم ژئهپلیأیکی مهضهب دسهژم( بازومایی  مهمی، ژئهپلیأیک -2

 .است قدرت رواب  هوف و رکنیتعریف، ساخت و سطح این

 داروـد یسیاس سطح در غیروخبگی ماهیأی هه ژئهپلیأیک رسمیغیر باورهای و هاپایه، اوگارمبراین 

، رو  ازایـناسـت  مـهمی ژئهپلیأیک پژوهشِ  رصه روود،رمارمیبه هاتهدم گریهنش وهزم افلب، و

 هرابطـ و ژئـهپلیأیکی هایمهضهب غیرتخصصی درک و  مهمی ارکا  از دسأه آن  مهمی، ژئهپلیأیک

 و هلیـدت ا رامـردس، آوهـ هـه هندمیبررسـی را افـراد ادراک وـهب با جامعه  مهمی فرهنگ میان مأقاب 

 (.Dittmer, & Dodds,2008:457د هنندبازتهلیدمی

 محورالگوی روابط ژئوپلیتیک عمومی و دولت -4
 دادرویـ برای الزس دولت، ررط فروپاری و مردس رهرش  ام  جامعه، دو دولت ـ در قالب رواب 

ان وخبگ ف وهزم مهمی و  ام  دوس، معر  ام  او ، معرف وهزم ( skocpol,1979:68است د اوقالب

وکهمأی است. ازآوجاهه ساخت دولت،  رصه موأرک و هماهنـگ مفهـهمی و پژوهوـی ژئهپلیأیـکِ 

محهر دخاص( و ژئهپلیأیکِ  مهمی اسـت، وـاگزیر میـان ایـن دو وـهزم، الگههـایی خـاص از دولت

 هُنوی برقرار است:برهم
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ز اهپلیأیِک همهاوی در این الگه، وهزم  مهمی و خصهصی، ادراک ژئالگوی تعاملی:  -1

 هاییگیررهد هه در فرایند تصمیمو مهائ  ژئهپلیأیک دارود  ادراک موأرک با   می هامهضهب

-ک منطقهپلیأیسیاسی، تعارضی آرکار ومهدویابد  در چنین الگهیی، منافع وداهرری دولت در و اس ژئه

  رد.خهاهدای و جهاوی ترمین
أیک هی پیوین، وهزم  مهمی و خصهصی، ادراک ژئهپلیبرخالف الگجوهاظه: الگوی ستیزه -2

وود در ر گذارود هه وأیجه آن در رک  اخأال ومیومایشهمهاوی از امهر و مهائ  ژئهپلیأیکی به

خأار ه در سایابد  پیدایش چنین وضعیأی، زمینه بروز رکاف و مناز های سیاسی ومهدمیگیریتصمیم

 های اجأما یلب وافرماوی مدوی، آرهب، اوقالب و جنبشملت است هه ومهدهای آن در قا -دولت

 آورد.سربرمی

 ها ( و رساظهعمومی) ژئوپلیتیک -5

ابزار  ها از وه یهای قدرت، رساوهترردن ساخت اجأما ی جهامع و تنهب وهزمبه مهازات پیییدم

و  هـاهه در هنأـر  هُـنشیاگهوهاود بهرساوی به ابزار سیاسی قدرت، ماهیت خهد را تغییردادمسادم پیاس

ادهـا و رووـد  آوهـا واژگـان، ومرمارمیای جدید از قدرت سیاسی جهامع بهمناسبات اجأما ی، م لفه

هـای اجأمـا ی را بـه سـمت الگههـای فکـری خـاص و آفرینند تا مـردس و گرومرا می هاییاصطالح

 (. 100: 1379اود، رهنمهن رهود دبهرن، مهیرهایی هه برای ایوان درو رگرفأه

ها با قرارگرفأن در میاوه جامعه فکری و سازمان قدرت، فرصت و امکان تباد  و ر و تعامـ  رساوه

های مأنهب خهد، جریـان قـدرت را تهاود با تصهیرسازیای هه میهنند  م لفهمیقدرت را فراهم -فکر

بـه میزاوـی زیـاد تـابع  مردس روزاوههای ها و هُنش(. بردارت89: 1380در جهامع تغییردهد دتامپههن، 

هه بـر خلـق  خاص و  اس است وخبگان ژئهپلیأیکیا  های گروهیگرداوندگان رساوهاهداف  هارهرد و

های داخلـی و هند و برخاسـأه از آن، سیاسـتپندار ژئهپلیأیک، مفاهیم اسأعالیی و اوضمامی تمرهزمی

تـهان بـه جنـگ سـهس تحـهالتی، می رهود  برای ومهدهای  ینی چنینخارجی، طراوی و  ملیاتی می

اطمینـاوی المللی از بیخلیج فارس دومله آمریکا به  راد(، تهاجم به افغاوهأان و ایجاد جه رواوی بین

هرد  براساس این، پیهود قلمرو معنایی ای ایران تهس  ژئهپلیأیک  مهمی آمریکا ارارمهای ههأهپهیش

ها در ژئهپلیأیک  مهمی اسـت. هنندم ابعاد جایگام رساوهیینای دپندار ژئهپلیأیک( تبتصهیرسازی رساوه

اوهـاوی در  هـایهـای اجأمابها از آن رو مهم است هـه هنش نصر تصهیرسازی ذهنی در و اس رساوه
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رـهود میگیرود و تعریفمیدوران مدرن به دلی  پیییدگی جهامع و تعدد  هام ، برپایه تصاویر رک 

تبع، های ارتباط گروهـی و بـههای قدرت از رهگذر هنأر  ابزار(. هاوهن188: 1382دههور و الودبای، 

 ,Fourieآورود دمیدستدهیِ به افکار  مهمی را بههای آوها تهان وفهذ، هدایت و رک محأهیات و پیاس

-هایی اجأما ی مهسهس به اوقالب روگی در اروپای خاوری از بـارزترین مصـداد(. جنبش122 :2001

 نهان وـه ی بـه 1ها در چارچهب ژئهپلیأیک  مهمی است. اوقالب روگی یا مخملیرد رساوههای هاره

هـا در فراینـد های سیاسی رساوهریزی، برایند پهیشآمیز و دگرگهوی بدون خهنبراودازی غیرخونهوت

 پیمـایی خیابـاوی و بـازدایی از واهمیت و تغیر رژیم در هوهرهای یادردم بهد هـه طـی راممورو یت

هـا در رو، رسـاوه(  ازاینDale, 2009: 87د اوجاس رد مهأقرهای مخالف وکهمت وقش محهری رساوه

های مدوی، تقهیت دمههراسی و فرایند اوأخابـات در گهـأرم ژئهپلیأیـک  مـهمی، تقهیت وهزم آزادی

، آگاهی جهامع ای و ارتباطیهای رساوهگمان، با پیورفت فزایندم فناوریاود. بیهارهردی ویژهای یافأه

رد هـه ایـن تحـه ، زمینـه پـهیش دهد، بیش از گذرأه خهاهدمیبه آویه در  رصه سیاسی رخوهبت

 به قدرت مهـل  وهـاد وکهمـتهای اجأما ی و اوأقادی وهبتها در قالب جنبشسیاسی فزایندم تهدم

 است.

 ومیهای سیاسی از منظر ژئوپلیتیک عمها بر کنشفرایند تأثیر رسانه :1شکل 

 

          
     

         
     

       

           
       

               

              
              

                 
                  
                     
                  

                     

 
 )منبع:ترسیم از نگارندگان(

 

 ........................................................................................................................  
1. velvet revolution 
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 های ظو در عرصه حاکمیتکارکرد رساظه -6

 بردم هـه وأیجـههای ارتباطی وهین، اوحصار واهمیت در معرفی و تفهیر رخدادها را ازمیانفناوری

ک، هـای الکأروویـاسـت. پیـاسآن در قالب مصهویت وهبی جامعـه در برابـر فوـار وکهمـت ومهدیافأه

آسـاوی، هـا بههای مـاههارم و طـرح دپـروژم( اینأروـت بـرخالف هأـاب، ووـریات و گردهماییربکه

هـای اطال ـاتی های وهین دماههارم و اینأروت( در  رصه(. رساوه39: 1390پذیر ویهأند دوصری، هنأر 

ابعـاد  یرهـای وهـادی درو ارتباطی، دگرگهوی در ماهیت تعام  اوهان با محـی  پیرامـهن و رـأاب تغی

أیکی تهدم اود  دروأیجه این تحهالت، وزن ژئهپلیاقأصادی، سیاسی، فرهنگی و اجأما ی را مهجب ردم

 دیگر، پنـدارها بارتاست  بههویدمچالشهه اقأدار و قدرت واهمیت را بهایگهوهیافأه بهمردس افزایش

هردم سیاسـی را در جهامـع مـدرن دگرگـهن های ژئهپلیأیک مردمی و  مهمی، ساخت قدرتو اوگارم

قدرت وـهزم وـاهمیأی، محـی    رصههای میدان قدرت وهزم  مهمی در هنار هه هماوردیطهریبه

ای زیـاد ها تا اوـدازمهای سنأی هه وکهمتدهند. برخالف رساوهمیژئهپلیأیک داخلی هوهرها را رک 

یمیلـی و... ابـهک، ارتباطـات ی ماونـد تـهییأر، فیسهـای مجـازاود، رسـاوهتهاوایی هنأر  آوها را دارأه

أر و هـا ههـأند و تغییرهـایی  میـق را در محأـهای، بهـطهر مدم، خارج از ارادم هنأرلـی واهمیتبه

واژم  ای اسـت هـه رـاهد پیـدایشاود  اهمیت این مهضهب به اودازمایجادهردمها مراتب مهضهبسلهله

 دهد. میربکه جهاوی اینأروت، اهمیت این وهزم را وواندولت مجازی ههأیم. گهأرشِ روزافزون 

همأا دارد هه هاوهن مناسبات قـدرت در جهامـع را هایی بیای مدرن، قابلیت نهان رساوهاینأروت به

هـا های سنأی مربهط به اخأیارهای قاوهوی وکهمـت  مرزهای خهد را فراسهی وهزماستهردمدگرگهن

 1389اسـت دموـیرزادم و ابراهیمـی، خهد را درزمینه ادارم امهر پدیدآوردمدادم و الگههای ویژم تهسعه

ــه142: ــاوری پهرــاودن اطال ــات و بروام ــت (. فن ــاربران اینأرو ــه ه ــت ب ــهتال و فرین ــر وی ــایی و ی ه

هـا، فضـایی پهنـاورتر گهوـه بروامـهصهرت وارناس به مبادله اطال ات بپردازود  ایناست، بهدادمامکان

ها، افـراد هنند  در این ربکهها را درهارمیاد قرارمی دهند و هنأر  اینأروت برای وکهمتدراخأیار افر

هـای پیهودوـد. رسـاوهها بدون وضهر فیزیکی یا ساخت وهادی، برای اقداس موأرک به هـم میو گروم

د  ایـن هننـهـای مجـازی اقداسو اوجمـن هـاهنند تا به ایجـاد اجأمابها را قادرمیمدرن، فعاالن جنبش

. ازآوجاهـه ایجـاد رـهودمیهای الکأروویکـی توکی ها ومهد هالبدی وداروـد و در درون رـبکهاوجمن

، افراد، «هااین اوجمن»تهان برای هر هدفی به ساخت آوها پرداخت، ها آسان و سریع است و میاوجمن

طهرمهـأق  های خهد را بهدیوهها و اوتا منافع، اهداف، دیدگام سازودها و ...را قادرمیها، ررهتگروم
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 (. 1387:14روهنند دوای، هنند و وکهمت را با چالش و بحران روبهبیان

أری عـداد بیوـفرد داز طریق رایاوامه(، یک فرد به تهای وهین، زمینه ارتباطات وامحدود فردبهرساوه

 ک فـرد دازیـاز افراد با پیج رخصی یا همایش الکأروویکی( یا ارتباط رمار زیادی افراد داز طریق ههس

ا از ز افـراد رهنند  دیگر آوکه امکان ارتباط رمار بهیاری امیطریق پخش بروامه الکأروویکی( را فراهم

لـت مندود هـه بـا دخاهای اینأروأی، از این امکان بهرمسازود. پیاسزمان مهیامیرهگذر اتاد گفأگهی هم

(. 1387:89یابنـد دوـای، تـر جریان(، بیوأر و سـریعرماری همأر از واودهای میاوجی دفرد و سازمان

هـا وکهمت آفرینـیوقـش طهرصـرف،  رصـهپس، مناسبات ساخت قدرت سیاسی در هوهرها بهزین

ک رـد و وـهزم قـدرت مردمـی یـا ژئهپلیأیـخهاهدتر تهزیعبهد بلکه قدرت به رکلی گهأردموخهاهد

 هند.رومیتر روبهالوی فزایندمها را با چ مهمی، اوحصار سنأی قدرت تهس  دولت

 اجتماعی ظوه  هایجنبش -7
های وهین اجأما ی، تالش یـا هـنش جمعـی آگاهاوـه بـرای ایجـاد تغییرهـای مطلـهب یـا جنبش

ز جلهگیری از بروز تغییرهای وـامطلهب اجأمـا ی، اقأصـادی، سیاسـی و فرهنگـی ههـأند هـه گـام ا

های اجأمـا ی از هنند. در همه جهامع، جنبشمیسأفادمهای فراوهادین برای وی  به اهداف خهد اروش

کهمـت (هه گام ماودگاری و44: 1381زادم، روود دمویررمارمیبهومهدهای ویات اجأما ی و سیاسی 

دهـد در آوهـا میهـا ووـانهـای بنیـادی ایـن جنبشهنند  وگاهی گذرا به ویژگیمیرا با چالش مهاجه

ی طبقـاتی ازآوکه برپایـه تلقـاود و پیشفردی، وقوی بنیادین دارأه های فردی و ههیتفردیت، خهاسأه

رابـر بهردن زودگی روزاوه و گهأرش وجهم مـدوی در بارند، برپایه پهیش برای دمههراتیکگرفأهرک 

ج ویـرو فرهنگی و ومادین هه با ههیت سروهار ودارد بـرای بهـی هایاسأفادم از مهضهب ،وجهم سیاسی

رـدت هـا وقـش فـرد در برابـر گـروم، بهجنبش در ایـن .گیردمیای اقأصادی رک هجای وارضایأیبه

رـدن پیهوـد سـازماوی و رـهد  ضعیفهای رخصی و خصهصی افـراد ترهیدمیبرجهأه ردم، بر جنبه

أقا درـدن ماست هه در آن، اوجامیدم«  نصر خهدمرجعی»ای به واس ها به پدیدمای در این جنبشمنطقه

 (. 23: 1387دیگران،  دارد دالروا ویتفرد، بهیار اهم

گیـری های وهین اجأمـا ی، هـارهردی بنیـادین در رـک جهأجهی جمعی برای ههیت در جنبش

 هاییرهد. مهضـهبفرهنگی و ومادین ترهیدمی هایهه در بهیج ویروها بر مهضهبایگهوهجنبش دارد به

اود، به گر یا وطاس فکری واهم، برجهأه ردمهه با اوهاس تعلق به گروم اجأما ی مأمایز از گروهی دی
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 :Melucci, 1999هوـند دمیچالشردم، و اس فکـری و فرهنگـی وـاهم را بـههنندم تبدی  ام  بهیج

ها بر  دس خوهوت و وافرماوی مـدوی اسـأهار اسـت هـه بـا (  الگههای هنوی بهیج در این جنبش156

آمیـز مخـالف اسـت و از راهبرهـای د و خوـهوتهارگیری اوهاسات تنهنجارهای رایج رفأاری و به

(  برپایـه همـین Melucci, 1999: 23گیـرد دمـیبهرم هروپهتکینو  گاودیمهفق گذرأة افرادی هماوند 

ها هه اغلب با خوـهوت همـرام اسـت های وهین اجأما ی از اوقالبهای جنبشهه هنشهاست ویژگی

 رهود.مأمایز می

 وتحلیلتجزهه -د

 در خاورمیاظهيباتی بی -1

ا و ر تـا صـحرخاورمیاوه هه گهأرم آن را از خاور به افغاوهأان، پاههأان و اقیاوهس هند و در بـاخأ

هب سـرزمینی و ای جغرافیایی با تن(، گهأرم74: 1374درالو ج د هدرایاود درما  آفریقا محدود داوهأه

رو، یـنی فرهنگـی گهوـاگهن اسـت  ازاو مأوک  از وهاوی ژئهپلیأیکی مأعدد و وـهاو فرهنگی پیییدم

أر   در مقیـاس هوـهری هـم، بیوـاوـدهای آن با هـم مأفاوتها و ملتها و ویازهای وکهمتخهاست

هماونـد  (.  ـهاملی67: 1387راد، ای و سـرزمینی داروـد دهاویـاویهوهرهای خاورمیاوـه، تنـهب واویـه

محهر، رهـهد اقأصـادی، سـی طایفـههـای سیاهـای چنـدوجهی، و اس باتی سیاسـی، وجـهد بحـرانبی

جـهد وسهادی، مهاجرت وخبگان، های سیاسی، بیکاری و فقر، بیخهدهامگی واهمان، واهارآمدی و اس

س دم در مقیـاهای هنـهوی و آینـهای مافیایی و ...، بیوأر هوهرهای خاورمیاوه را در هاوهن بحرانگروم

 است. ای و جهاوی قراردادممنطقه

طهر مدم بر خاورمیاوه  ربـی، اسـأهار اسـت. هه هاوهن پژوهش واضر، به رهدریویاز است، یادآو

هـایی ها و رـکافهای  رب خاورمیاوه از و ر ساخت سیاسی، اجأما ی و اقأصادی با چالشوکهمت

 نهان وه ی وارضایأی  مهمی در تمـاس هفایأی و فهاد دسأگام دولأی به. واهارآمدی، بیاودبهیار مهاجه

ــر به هوــهرهای ــد و فقی ــان خوــهوت فیزیکــی را میچوــم روتمن ــد و وکهمــت مرهــزی، همین آی

ویژم در هوـهرهایی فقیـر ماونـد الجزایـر، مصـر، . افزایش ورخ ررد جمعیت در منطقه بههندمیا ما 

هـای دارد. از و ـر اقأصـادی، وکهمترـهد، رواجمیاردن، مراهش و... هه خدماتی همأر به مردس ارائه

-میمرابـه هارفرمـا  مـ ها بهاسأرنای بخش هواورزی، در دیگر وهزمیار فربه ههأند  آوها به ربی، به

رو، فهاد و واهارآمدی دسأگام دولأی بـر هنند  بنابراین، رهروودان از قِبَ  دولت، منأفع می رهود  ازاین
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های مأعلق به بخش ها از رهگذرِ ا ما  و ارت بر ررهتگذارد  این وکهمتاقأصاد مردس ویز تر یرمی

هـایی هـه مهـأقیم، بـه خزاوـه دولـت واسطه جریان وفت و دیگـر بخـش مهمی و در برخی مهارد به

« وکهمـت راوأیـر»دارود  و امی اقأصادی هه از آن بـا  نـهان اود، بر اقأصاد رسمی هوهر تهل وابهأه

هسـعه اقأصـادی و گهـأرش هننـدم در ترهد. وکهمت راوأیر در منطقه خاورمیاوه، وقوـی تعیینیادمی

تـهان در وابهـأگی وکهمـت بـه   تر یر اقأصادی چنین وضـعیأی را مـیاستهای سیاسی دارأهآزادی

هـای  ربــی هرد هــه منبـع اصـلی درآمــد وکهمـتطهر مـدم برآمــدم از وفـت موـاهدمهـای بهراوت

 رود. رمارمیبه

گهیی غلب الزامی هـم بـرای پاسـخازآوجاهه بخش ا  م درآمدهای ملی، خاسأگام مردمی ودارد، ا

های متدهند هه وکهمیهای مهجهد ووانها و یافأهرهد. دادمومیدسأگام واهم در برابر مردس اوهاس

رای پایدار ب ایودارود زیرا راوت، م لفههای سیاسی خهد تمای راوأیر، چندان به گهأرش آزادی در و اس

های بنیـادی هـای راوأیـر از بازداروـدمرد و جایگام وکهمترو، هارهاقأدارگرایی واهمیت است  ازاین

ی و اس هااصالوات در این هوهرهاست. به مهازات اقأصاد رسمی، اقأصاد غیررسمی ویز، یکی از آفت

دازم رود  برای ومهوه در هوـهر مصـر، اقأصـاد غیررسـمی از و ـر اوـرمارمیاقأصادی این هوهرها به

ت و هند. ررد مداوس بخش غیررسمی دروهایت، زمینـه رکهـمیبرابریطهرمعمه  با اقأصاد رسمی به

 (. 158: 1385، منهفیلدهند دمیدرماودگی بخش رسمی را فراهم

رناسـی، طیفـی از اقأـدارگرایی مهارووـدم را هـای سیاسـی هوـهرهای  ربـی از و ـر گهوـهو اس

-نند  درواقع، یکی از  ل  مهم بـیههای  میق در جامعه همهارمیهه رام را برای بحران گیروددربرمی

 باتی وآرفأگی سیاسی و اقأصادی هوهرهای منطقه، ا ما  قدرت مهارووـدم وکهمـت اسـت هـه در 

رو، ماهیـت واهارآمـد واهمیـت و رـهد  ازایـنمیوضهح مواهدمهای سیاسی آوها بهساخأارها و رویه

وقاط ضعف اساسی ساخأاری آن  های خاورمیاوه را باید ازساخت وکهمت و قدرت سیاسی در هوهر

اوأهاب به مردس وبارد بلکه در اوحصار خاودان یا گروهی خـاص رمارآورد. آوگام هه واهمیت، قاب به

این امر  دارود ههساالری( خاص تعلقجَرگهطهرمعمه ، منابع قدرت آن ویز به یک الیگارری دبارد، به

و آزادی  هـادر آوها آزادی اجأماب هه هندمیگرایی فراهمگیری و ظههر ارهان اقأدارزمینه را برای رک 

رـهد. تفکیـک قـها و اسـأقال  قضـایی در ایـن هوـهرها میباریـک برتافأـه ایبیان وأها در محـدودم

سـاالری یـا اساس، ساخأارهای سیاسی هوهرهای  رب خاورمیاوـه، بـا مردسرهد  برهمینومیمواهدم

رو، بحران مورو یت در بیوـأر هوـهرهای دارود  ازاینبهیار فاصلهوأی فرایند تغییرهای دمههراتیک، 
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 .(238: 1388واف یان، د خاورمیاوه، بهیار گهأردم ومهددارد
 

 عربی های خاورمیاظهها در جنبشکارکرد ژئوپلیتیکی رساظه -2

غربی هوـهرهای جنـهبدر  ایاجأمـا ی گهـأردم هایگردبادِ آرهب ،2011و  2010های در سا 

و  تهوسمردس  خیزش  با 2010 دسامبر 18 در هااین ا أراض جرقهگرفت  ، وزیدنیا و رما  آفریقاآس

بـه   در ا أراض به فهاد و بـدرفأاری پلـیس آغازرـد محمد به زیزی فردی به واس خهدسهزیدوبا  به

ها در الجزایر، ای از واآرامیبا زوجیرم هاا أراض ،هوهرهای منطقه دیگرموابه در  وضعیتدلی  وجهد 

ای  ـرب دیگر هوـهرهدر تر و در سطحی ههچک و سهریه  ربهأان، اردن، مصر، یمن، بحرین، لیبی

  طـی ایـن رـدمیتهصـیف« روز خوم»با واس  هایافت. در بهیاری از مهارد روزهای اوج ا أراضادامه

 هماونـد های اجأمـا یگیـری از اینأروـت و رـبکهجهاوان خوـمگین  ـرب تهاوهـأند بـا بهرم مدت،

نند. بهیاری از  ربی، وقش اساسی بیافری های خاورمیاوهجنبشتهییأر در ساماودهی فعاالن و  بهکفیس

بهک برای برپـایی ت ـاهرات بار از طریق فیسنوخهأیهه برای هنگامیهردود، بیان فعا  یمنی انعارضم

 ،هننـدمیهه ایـن د ـهت را اجابتاز تعـداد ههـاویبردارأی درسـت  ،م، بهیاری از افرادیدادفراخهان

ن از جهاوـان در پیمایی، صدها تَـرام سا اتی پیش از زمان برگزاری .آور بهدرگفت ،وأیجه اما دارأندو

(  مأـر ر از رخـدادهای یادرـدم، تـاهنهن www.telegraph.co.uk د بهدودمیدان داووگام صنعا گردآمدم

و سـایر هوـهرها ویـز، ماونـد  اودهردمسقهط هااین ا أراض ةدروأیج و لیبی تهوس، مصر هایوکهمت

 ای بهد هـهبه اودازم ITCمربهط به های فناوریقش و بحرین، با ت اهرات مردمی، درگیر است. اهمیت

بـا بـهک هام  ربکه اجأمـا ی فیس خرید برای میلیارددالری پادرام  ربهأان 150پیونهاد تهان به می

ها به هوـهر  ربهـأان خیزشهای  ربی و  دس ارا ه این خیزشای مهج رساوه سازیمخدوشهدف 

 (. www.zdnet.com هرد دارارم

 های مردمی بر تحوالت کشورهای عربی  تأثیر جنبش: 1جدول 

 پیامد نوع اعتراض کشور تاریخ 

  2.10دسامبر  18
 تهوس

خهدسهزی محمد 
به زیزی و آغاز 

 خیاباوی هایا أراض

 لی، سروگهوی وکهمت و برگزاری اوأخابات فرار بن
 سراسری

  2010دسامبر  28
 الجزایر

 
 ت اهرات خیاباوی

 جمههراضطراری ازسهی رئیس پایان قاوهن وضعیت

 )منبع: نگارندگان(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 های مردمی بر تحوالت کشورهای عربی  : تأثیر جنبش1جدول ادامه

 پیامد نوع اعتراض کشور تاریخ 

  2011ژاوهیه  13
 لیبی

ا أراض به فهاد و 
 وضعیت مهکن

ماهه ررد لیبی به دست مخالفان افأاد هه وبردی رش
 دارتا دوبتا سروگهوی قذافی را به

 تغییرهایی در هیئت دولت اردن ت اهرات خیاباوی اردن 2011ژاوهیه  7

  2011ژاوهیه  17
  مان

 
 ت اهرات خیاباوی

  

سیاسی  اتمزدها و اصالوافزایش وقهد و دست
 تهس  سلطان قابهس

  2011ژاوهیه  14
 
 یمن

و  ت اهرات خیاباوی
اخأالف در داخ  

 ضد وکهمت
جمههر،  لی رئیس

  بداهلل صالح

 
 لی  ،مردمی در یمنخهوین های پس از ا أراض

هرد و گیری از قدرت مهافقت بداهلل صالح با هنارم
وودت ملی در این هوهر برای دورم اوأقالی دولت 

 گرفترک 

  2011ژاوهیه  21
  ربهأان

های خیاباوی و ا أراض
خهدسهزی و هوأار 

 معأرضان

ووین قطیف، در واویه ریعه هاآغاز ا أراض
های گهأردم امنیأی و اجأما ی در سراسر محدودیت

 دارتدوبا هوهر را به

  2011ژاوهیه  25
 مصر

 
 و قیاس ملی هاا أراض

سقهط وکهمت وهنی مبارک و پیروزی اوقالب 
مصر، برگزاری اوأخابات مجلس، اوأخاب محمد 

 المهلمینمرسی، وامزد اخهان

  2011ژاوهیه  30
 مراهش

خهدسهزی و ت اهرات 
 خیاباوی

اوجاس اصالوات سیاسی تهس  رژیم پادراهی مراهش 
 گرایان در اوأخابات مجلسو پیروزی اسالس

ت اهرات خیاباوی  بحرین 2011یه فهر 14
 سراسری

آمیز با ت اهرهنندگان و تداوس مقابله خوهوت
 مردمی هایا أراض

 )منبع: نگارندگان(

 ربی در فضـای  های اجأما ی خاورمیاوهبخوی  مدم از سازماودهی رخدادهای مربهط به جنبش

ال ات جنبش، چگـهوگی وضـعیت های اجأما ی به رک  ا المیه، فراخهان، اخبار، اطمجازی و ربکه

ای ومهوـه برها ومهدیافت  ارتباطی و پیاس -های جغرافیاییویروهای اوقالبی و ویروهای دولأی، مهقعیت

هـه  برپا رد« جمههرسازی ههاپیما برای هر رئیسپروژم آمادم» ای با  نهانصفحه ،بهکدر سایت فیس

 ،وهـنی مبـارکاین صـفحه از  در  رودرمارمیهب ای به رهبران و دیکأاتهرهای هوهرهای  ربطعنه

هـم خطـاب بـه  ان بهیاریهاربر  بارد شهایبه فکر بهأن چمدانبهد ردمخهاسأهمصر جمههر رئیس

هـم منأ ـر  ییههاپیمـا ،بگهیـد مبـارکهه به  ندمخلهب تهوس گفأ جمههررئیس ،العابدین بن  لیزین



 
 (10)پیاپی 1396 تابستانو  بهار، 1، شماره 5م، دوره شناسی سیاسی جهان اسالپژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی
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سـا   (30سی دالعادم هه از ارم به قاوهن والت فهدبهک با اردر صفحه فیس انهمینین هاربر  تهست

وقمـع در ما بـا قلع، العادم ههأیمما خهاهان لغه والت فهد» ند:وهرأ ،پیش تاهنهن در مصر پابرجاست

ایـن صـفحه  بـههزار وفـر  25سا ت،  24در مدت زمان «. خهاهیم آزاد باریمما می و یمامصر مخالف

بهک، به وواوه همبهأگی بـا مـردس تـهوس، ری از هاربران  رب فیسبهیا ،همینینپیهسأند  بهک فیس

 (. www.telegraph.co.uk د وداردمهجای تصاویر خهد از پرچم این هوهر اسأفادمبه

 عربی در کشورهای خاورمیانه تعداد کاربران اینترنت: 2جدول 

 متوسط سن کل جمعیت تعداد کاربران اینترنت نام کشور

 24 869.471.80 000.136.20 مصر

 9.24 500.432.10 000.500.3 تهوس

 1.27 470.895.34 000.700.4 الجزایر

 8.21 553.223.4 000.000.1 لبنان

 2.24 925.419.6 900.353 لیبی

 6.26 592.992.31 000.213.13 مراهش

 8.21 000.951.5 000.642.1 اردن

 5.21 262.092.21 000.469.4 سهریه

 8.17 220.580.23 000.349.2 یمن

 9.24 000.391.25 000.774.9  ربهأان

 ((aspx126393-http://www.khabaronline.ir/news.))منبع: 

ترین و بـارزترین ومـهد هـدایت معأرضـان از رهگـذر فضـای رسد هه منهجمو رمیوا ، بهبااین

گروم ، آوری  6جنبش جهاوان آوری ، مربهط بارد.  6به رخدادهای مصر و جنبش مهسهس به  مجازی،

 از هـارگران رـهر صـنعأی باویپوـأیبرای  ، آن را2008در بهار  اومد ماهراست هه  مصری بههیفیس

وهیهـان و . وبالگهـردطراویدارـأند، بروامه آوریـ  6 هه برای ا أصـاب در تـاریخ «یالمحله الکبر»

و دیگـر ابزارهـای رسـاوه بـرای گـزارش ا أصـاب و  هاماتارو، فلیکر، تهییأر، بهکفیس خبروگاران از

اقداماهایوـان وفاظت قاوهوی و جلـب و رهـا بـه فعالیت پلیس، سازماودهی  ها دربارمههودار به ربک

هردم طهر مـدم جـهان و تحصـی ، این گروم، ودود هفأادهزار  ضـه به2009 تا ژاوهیه. هردودأفادماس

، آزادی بیـانوبـهد »ازآن در سیاست، فعا  وبهدود و وگراوی اصلی آوهـا در دارت هه بیوأر آوها تا پیش

چنـد  ،همینـین ا ضـای گـرومبهد  ومهدیافأه« هوهر یاقأصاد رههد و وکهمتدر  خهیواوودساالری

تـا  2008دجنـگ غـزم  مرتب  با هایبند و ا أراض در برای آزادسازی خبروگارانِرا پیمایی  مهمی رام

http://www.khabaronline.ir/news-126393.aspx)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9
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یک روز پیش رهر وبرهزار بیهتتهزیع    این گروم باهردوددر ا أراض به اسرائی  سازماودهی( 2009

در آن  ،ننــدهو آویــه بایدفراهم معأرضــان واضــر رــهود بایــد هــایی را هــهاز جمعــه خوــم، مکــان

بـهک و جای فیسایمیـ  بـه رهگـذراطال ات خـهد را از اوگیخأند تا برمیآوها مردس را  ود هردحیورت

 (. www.nytimes.comد هنندتهییأر منأورهنند تا از مداخالت دولأی جلهگیری

« تـهییأر» صفحه  ربـیمردمی،  هایا أراض زمان با گهأرشویز هموزارت خارجه ایاالت مأحدم 

ای  ربـی خطاب به مردس هوهره ،ردم آن به زبان  ربیمأن منأور وخهأینهرد و در اودازیخهد را رام

اسـت های اجأما ی در دویای  رب رـدمربکه« وقش تاریخی»وارنگأن مأهجه ....»است هه یادآورردم

هـای رـبکهویـز، در اوقـالب لیبـی  ( www.guardian.co.uk « دخـهاهیم بـا رـما گفأگـههنیمو ما می

تــهوس فعــاالن (. در www.aljazeera.comی پرروــگ دارــأند دوقوــ ،اجأمــا ی و ارتباطــات مجــازی

 نهان یـک هبـتهاوند از وهرـابه هههـاههال ن میااطال ات خهد را دربارم اینکه چگهوه معأرض اینأروأی،

 گذارـأندارأراکبـا دیگـران به ،هنندآور پلـیس اسـأفادمروش محاف ت از خهدران در برابر گاز ارک

 (. www.slate.comد

 1ارتگهگـ افزار ورس رفت.رمارمیبه هاارت، ابزاری راهبردی برای اوقالبیافزار گهگ در لیبی، ورس

 ،اییهای جغرافیـای و وقوـهماههارم وقاط مخألف جهان را با اسأفادم از تصاویر ،دهدمیبه هاربر امکان

ردم از هرم زمین را بـا تصاویر واقعی ضب  نتهابا اسأفادم از این بروامه می هند وگذارگوت مواهدم و

آغـاز  درای تصـاویر مـاههارم واینأروأـی  آخرین بروامـه باارت گهگ  هرد.واهدمومایی مقابلیت بزرگ

ها فقـ  دراخأیـار ه سـا این سـرویس هـ دهد میهمه وقاط جهان را پهرش ،مریکای رمالی و اینکآ

و هـرهس  داردمـردس قـرار همـه دسـأرسامروز به رک  رایگان در ،های جاسهسی قراردارتسازمان

هـا و ، خیابـانهارـهر تهانبراساس این، می  هنداین تصاویر را دریافت ،تهاود در هر وقطه از جهانمی

مهتـهر  همکاری این بروامـه بـادیگر، هرد  ازسهیمواهدم ،هه ههتگهوهآنرا  های اوهاویگامسکهوت

 رـهد، فـرد بأهاوـدمیمدوگذراهه رهری از و ر هنگامیهند تا میاین امکان را فراهم ،جهأجهی گهگ 

-مـیهمینین  و آوها را بیابد هنارها و هزاران مرهز تجاری وریخهاروبارفرها، ها، رسأهرانراپهافی

را از مهتهر جهأجه گهگـ   یکهر بارمترین اطال ات دراز آوها جزئی یکهردن روی هرتهان با هلیک

 ویـز قذافیمخالفان رژیم سرهنگ هه ایگهوهبه هردودها این ابزار را در لیبی اسأفادمرد  اوقالبیهدریافت

هردود. میاسأفادم تارراته برای تعیین مح  اسأقرار ادوات و امی ههاداران دولت از گهگ در رهر مص

 ........................................................................................................................  
1. Google Earth 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9
http://www.nytimes.com/
http://seosol.ir/News/Internet/Google-Rejected-Logos-لوگوهای-پذیرفته-نشده-گوگل/
http://seosol.ir/News/Internet/Google-Rejected-Logos-لوگوهای-پذیرفته-نشده-گوگل/
http://seosol.ir/News/Internet/Google-Rejected-Logos-لوگوهای-پذیرفته-نشده-گوگل/
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 هننداهـداف خـهد را بـا دقـت بـاال رناسـایی هـأندتهاو تارگیـری از گهگـ لیبی با بهرم هایاوقالبی

 (. www.theaustralian.comد

و هـدایت جنـبش معأرضـان بهک، وقوـی بهـزا در سـازماودهی در مصر ویز ربکه اجأما ی فیس

 محمد بـه زیزیخهدسهزی ، موابه رویداد خالد سعیددارت  در این هوهر، قأ  جهاوی به واس بر هدم

ژوئـن  10در اسکندریه بهد هـه  بازرگاوی ،خالد سعیدگیری خیزش مردمی رد. ، زمینه رک در تهوس

ورـأم و بـر ا ـر ت، ضربوـپه  بـه دو مـرمهر پلـیس مصـری در یـک هافی دلی  وپرداخأن به 2010

روی اینأروـت  ،اتهاس او پخش فیلمی از فهاد پلیس(  www.thenational.aeرد دهوأهجراوات واردم 

ن مصـری از از فعاال یکهه هیچ (1«الوهید»رخصی با واس مهأعار بارم، (  دراین www.bbc.co.ukد بهد

 خالـد سـعیدمـا همـه »بهک به یـاد او و بـا رـعار ای در فیسصفحه (،وداروداو اطال ی ههیت واقعی

هرد و هزار  ضه را به خـهد جلـب 375رغم اخأال  در اینأروت مصر، بیش از بههه  هردایجاد« ههأیم

ــرای وضــهر در روز  وخهــأین ــه خوــم»ا ــالس همگــاوی ب ــن صــفحه ا الس ،«جمع  د رــدروی ای

www.facebook.com  )وهدایت ویروهای اوقالبـی ، رساویویروی محرهه اصلی در اطالب ،این صفحه 

فضـای مجـازی  رهگـذراز بهد هـه جاری مصر  رویدادهایهای مربهط به مح  تجمع اخبار و ا الن

 رد. میساماودهی و هدایت

 هـایرام را بـرای سـرههبی و فروووـاودن ا أراضاینأروت و خدمات تلفـن همـ ،مصری هایمقاس

روز جمعـه  هـایاخبار آوالیـن ا أراض ،ناأرضدرآمدود .معاجرادیر به هااما این اقداس بهأندضددولأی 

همـه بـه  آمدوـد،میگردهـه مـردس بایـدرا های  مهمی میدان فهرستدجمعه خوم( را منأورهردود و 

ود  تهجـه بـه چنـین بهک از ابأدای صبح جمعه منأورردر و فیسها در تهییأاین فراخهاندادود  اطالب

در گزارری دربارم اوقالب مصر، اوقالب مردس ایـن  روهتريخبرگزاری هایی بهد هه مهجب رد، ویژگی

 هامیـابیبـهک دروقـش مهـم فیسازلحـاظ  ویـز پـدری مصـریبنامـد و  «بههیاوقالب فیس»هوهر را 

 د رــتگذا بــهکوــهزاد خــهد را فیس وــاس دخأــر ،ربرخــی رــهرها در مصــدر تصــرف  معأرضــان

www.cnn.com). 

گیری تجربـه و ههیـت بر فضای مجازی، تلهیزیهن ماههارم  رب، محملی وهین برای رک افزون 

هـای میان، هاوـا  الجزیـرم بـه دلیـ  پهرـش پیهسـأه واآرامیاست  دراینموأرک در میان ا راب بهدم

هـای  ربـی گر اصلی غیروضهری در خیابـانز بحرین( به هنشخیاباوی در برخی هوهرهای  ربی دج

 ........................................................................................................................  
1. El Shaheed 

http://www.thenational.ae/
http://www.facebook.com/
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هه بهیاری از هاررناسان تحهالت خاورمیاوه بر ایـن باوروـد هـه بـدون الجزیـرم، ایگهوهرد  بهتبدی 

هارگیری رـهد  ایـن رـبکه بـه دلیـ  بـهتهاوـد مطالعهسیاست و دیپلماسی  مهمی در خاورمیاوه ومـی

سـاالری در جهامـع  ـرب المللی، سرآغاز آگاهی از مردساوهأه از و ر بینای جدید، تهابزارهای رساوه

های مهجهد، گهیای آن است هه جهامع  رب، وکهمأی هرروی، یافأه(  به126: 1390رهد دابراهیمی، 

 (.41: 1390بارد دوصری، دارأهاش همخهاویخهاهند هه ررن و ویاز طبقات مخألف اجأما یمی

هی مردمی در هوهرهایی ماوند مصر، تهوس، بحـرین، یمـن، اردن و پادرـا هایقرارگیری خیزش 

نجررـد ها، به افـزایش آگـاهی و ارـراف اطال ـاتی معأرضـان ممغرب و الجزایر در میدان دید رساوه

 دادم را بپهراوند.رخ هایردم قادروودود، وقایع و اتفادهای سروگهنهه وکهمتطهریبه

 گیریظتیجه
 بهـیار وقوـی بـاال ارتباطی سر ت یواسطهمجازی، به هایربکه و وهین ارتباطی  وسای ها،رساوه

 رکهـأن بـا وـهین ایرساوه راهبرد این اود دارأه  ربی خاورمیاوه اجأما ی هایجنبش تحرک در مهم

. أندههـ جهامـع در قدرت ساخأار ردمراودمواریهبه هایگروم برای و مکاوی، محملی زماوی مرزهای

 از گرانتحلی  برخی هه بهد ودی به  ربی خاورمیاوه هایجنبش گیریرک  در ایرساوه راهبرد وقش

 یـنا موـأرک وقطـه هـه بایـدگفت براسـاس ایـن یادهردود  بههیفیس یا تهییأری اوقالب  نهانبه آن

ز آن هـای پـایینی جامعـه اآوهاست هه الیـه گیریرک  در وهین الکأروویکی هایرساوه وقش هاجنبش

  هنند.میگری ژئهپلیأیکی در برابر ساخت قدرت رسمی اسأفادمبرای هنش

های پایین جامعـه، وهزم ژئهپلیأیک  مهمی بر این وکأه، مأمرهز است هه بخوی از قدرت در الیه

وهفأه است. هر واودی دفرد یا سازمان( برخالف ساخت سیاسی پیوامدرن هه ملت فاقد قدرت مـ  ر 

رـهد  میگری فعا  در مناسبات قـدرت و سیاسـت محهـهبولت مدرن ملت، هنشبهد، در ساخت د

سـاخأه هـه  نهان ابـزار  رصـه  مـهمی، میـداوی از قـدرت را فراهمهای  مهمی بهمیان، رساوهدراین

است  این  رصه با  نهان ژئهپلیأیـک  مـهمی هویدمچالشاوحصار قدرت هالسیک هیئت واهمه را به

اسـت. ررـد و گهـأرش فنـاوری های مردس، وقوی اساسـی یافأـهها و آرمانستدهی به خهادر جهت

های وـهین اجأمـا ی ها و جنبشاطال ات و ارتباطات، امروزم در قالب اینأروت، ماههارم و خلق ربکه

ها همأر تهان هنأر  و رناسایی آوها را دارود، مقهلـه سـنأی واهمیـت و قـدرت مطلـق را هه وکهمت

هننـد  ایـن وضـعیت در میهایوـان همـکود و به رهروودان برای بیان ویازها و دیدگاماهویدمچالشبه
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های سیاسی یافت. ماهیت اقأدارگرایاوه و اسخهبی بازتابروود تحهالت هوهرهای  ربی خاورمیاوه، به

نـد دهومیهای سیاسی مجالیای است هه چندان برای جُهأار آزادیگهوههوهرهای  ربی خاورمیاوه به

 نهان رو، قطـب ملـت بـهاوـد  ازایـنرـدت باالبردمهایِ سیاسی اغلب واهارآمد را بهو هزینه وقد و اس

یک واود سیاسی با اتکا به افزایش وزن ژئهپلیأیکی خهد، به قدرت مهل  وکهمـت جزئی از ساخأار 

براسـاس ایـن،  دارد ها به وهب و هدف تقاب  دولت ـ ملـت بهـأگیدهد  این واهنشمیواهنش ووان

گری ژئهپلیأیک  مهمی، ساخت قدرت و سیاست هوـهرهای  ربـی خاورمیاوـه و رـما  وهزم هنش

 است.دارأهدوبا های اقأدارگرا را بهرکهأه و سروگهوی بهیاری از وکهمتآفریقا را درهم

 منابع

 منابع فارسی.1

تکـهین  وای در وقـهب مـاههارم هـایهای اجأما ی و هاوا تر یر ربکه»(  1390اهلل دابراهیمی، وبی -

 .2  ش فصلنامه مطالعات راهبردی، «های  ربیاوقالب

 مفید. وور  اهران خارجی سیاست و ژئوپلتیک ( 1376جهاد د اطا ت، -

 حهالتت در جدید اجأما ی یهارساوه و اینأروت وقش واهاوی»  (1391د همکاران و داوود آقایی، -

 .14 ش  خارجی روابط لنامهفص ،«آفریقا رما  و خاورمیاوه منطقه

ارات ، اوأوـ1  چ رجمه مهرسیما فلهـفی  تبعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه  (1379هرن، اد دب -

 .ایسازمان صدا و سیمای جمههری اسالمی ایران، مرهز تحقیقات مطالعات و سنجش بروامه

 وـارات، اوأ1 چ کااآمره ایخاورمیاظه استراتژی در ظرم قدرت  (1390د سلیماوی، فاطمهپهرلک  -

 راهبردی. مطالعات پژوهوکدم

 وش.  ترجمه مهعهد اوودی  تهران: اوأوارات سرها و مدرظیتهرساظه(  1380تامپههن، جان د -

 . پاپلی اوأوارات: ، موهد1چ   ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول  (1385دویا، محمدرضا وافظ -
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 اووتمع تهران: اوأوارات  ورمیاظهخا در توسعه و دولت، ظخبگان  (1388د واف یان، محمدوهین -

 خارجی. سیاست هایپژوهش

پژوهوـکدم ، 1  چ المللتحول مفاهیم در روابط بی (  1389اهلل ابراهیمی دومیرا مویرزادم و وبی  -

 .مطالعات راهبردی

 ،«نآ در ارتبـاطی هـایتکنهلهژی و فنّـاوری سهم و اسالمی بیداری»  (1393د مهرداد جمویدیان، -

 .1 ش  امت و رساظه طالعاتم فصلنامه

 همرجت  اقرهآف المو ش هاظیاورمخ یاسیس اییرافغج(  1374د درالک جیلب .ر و اچدیآالس د هدرای -

 .هارجهر خام وزارت ،یللمالنیو ب یاسیس اتعطالر مأدف  تهران: دریرویم درم

 و رسااظیاطالع جلاهس، «راهبرهـا و رویکردهـا خاورمیاوـه  و آمریکـا»  (1385د یندهویار، وه  -

 .108 تا 106   شاجتماعی علوم ماه کتا  کتابداری

 چـارچهب در مصـر اجأمـا ی جنـبش تحلیـ »  (1394د ویـدری مصـطفی و اهللخلی  سردارویا، -

 وپنجم.چه  رمدو ،سیاست فصلنامه ،«فهران جان اجأما ی هایجنبش مأرخر هایو ریه

 20  ش یفصلنامه راهبرد دفاع، «تحلی  ژئهپلیأیک تحهالت هردسأان  راد» ( 1387هاویاوی راد، مراد د -

 و سـروریان محمـدهما  سید ترجمه  اجتماعی ظوه  یهاجنبش(  1387دیگران د و الروا اوریک -

 راهبردی. مطالعات صبحد   تهران: پژوهوکدم  لی

 ردیمه مطالعهد اجأما ی یهاجنبش در وهین یهارساوه وقش»  (1391د همکاران و رضا  بدالهی، -

 .18 ش  ارتباطات فرهنگ مطالعات فصلنامه ،«(اسأریت وا  تهخیر جنبش

 سمت.، اوأوارات 1  چ جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیاهی  (1381زادم، پیروز دمجأهد -

   اوأوارات سروش.شناسیارتباط(  1382محهنیان راد، مهدی د -
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 مینی.خ  وور پژوهوکدم اوقالب اسالمی و اماس های اجتماعیدرآمدی ظرری بر جنبش(  1381ومیرا د، مویرزادم -

 . لمی و فرهنگی  اوأوارات  بدالعلی اسپهبدی  ترجمه تارهخ خاورمیاظه ( 1385د پیأر، منهفیلد  -

ززدایـی ژئهپلیأیک از وگاهی دیگـر: تمره»(  1390میرویدر، درم، رسه  افضلی و اسکندر مردای د -

 .78  ش های جغرافیای اظساظیپژوهش، «از داوش قدرت

 یهـاجنبش بـر مجازی فضای تر یر و وقش»  (1391د  طارزادم بهزاد و اومد سید وی،گیال مه قی -

 .27   شسیاسی علوم پژوهشنامه ،«مصر مهردی مطالعه اجأما ی 

سـعید    ترجمـهشادنگراهی تا جهاظیصر اطالعات اي واقعدرت در عد(  1387جهزف دی، وا  -

 .پژوهوکدم مطالعات راهبردی  میرترابی

 .2 ش  فصلنامه مطالعات راهبردی، «ترملی و ری در ماهیت و روود تغییر در جهان  رب»(  1390وصری، قدیر د -

 روش.ویا  تهران: وور سیی  ترجمه مهعهد آریارساظه، ده  و فرهنگ(  1382ههور، اسأهارت و وات الودبای د -
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