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چکیده
فرایندهای تصمیم سازی ،ساخت قدرت و مناسبات دولت ـ ملـت ددر وـهزم مورو یتبخوـی و موـرو یت زدایـی) از
رابطه قدرت میان دولت و ملت ،به نهان دو جزء بنیادی یک واود سیاسی مـدرن ،مأـر ر اسـت ازایـنرو همـهارم ،وـه ی
هماوردی ژئهپلیأیکی میان وهاد دولت و ملت در جریان اسـت هـه بهـأه بـه وـهب رقابـت ،رـک دفـرس) و ـاس سیاسـی را
مأر رخهاهدهرد .وقشآفرینی رصه مهمی و ملتها تحهلی اسـت هـه در ادبیـات ژئهپلیأیـک از آن بـا نـهان ژئهپلیأیـک
مهمی یادمیرهد .ژئهپلیأیک مهمی با تعریـف منأقداوـه ،بـه بررسـی روابـ قـدرت مـ ر در رـک گیری ادراک هـای
ژئهپلیأیکی افراد و گرومها در پیهود با رساوه میپردازد دراینمیان ،تحهالت سیاسی هوهرهای رـما آفریقـا و خاورمیاوـه
ربی طی چند سا گذرأه دهرچند) ،هریک ویژگی های خاص خهد را دارأه و بهیاری از وکهمت ها سروگهن ردم اوـد
اما ومی تهان در قالب ادبیات سنأی اوقالب به واهاوی تحهالت یادردم پرداخت ازاینرو ،این وهرأار با رویکردی تبیینی و
با روش تهصیفی -تحلیلی ،درصدد پاسخگهیی به این پرسش است هه «از من ر ژئهپلیأیک مهمی ،چـه ـاملی بـه وقـهب
جنش های اجأما ی و ساخأاررکن خاورمیاوه و رما آفریقا منجرردماست؟» در پاسخ ،این فرض را مطرحهردم ایم هـه
رک گیری جنبشهای خاورمیاوه ربی و سروگهوی و اسهای اقأدارگرا و واهارآمد ربی ،در تقاب میـدانهای قـدرت میـان
دو وهزم وخبگان وکهمأی و الیههای مردمی یـک سـاخت سیاسـی ریوـهدارد هـه دراینراسـأا رسـاوهها وقوـی اساسـی
ایفاهردماود بنابراین از من ر ژئهپلیأیکی ،تحهالت یادردم ،دروأیجه رویاروییها و تنشهـای وـهزم ژئهپلیأیـک مـهمی و
وهزم ژئهپلیأک دولتمحهر دخاص) رک میگیرود.

واژگاااان دییااادی :ژئهپلیأیـــک ،رســـاوه ،جنبشهـــای اجأمـــا ی ،خاورمیاوـــه ربـــی ،رـــما آفریقـــا.
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مقدمه
سأیزمها و تالطمهای جامعه ،همهارم از وهسانهای مفههس قدرت در الیههای توکی دهندم ساخت
یک واود سیاسی ،مأر ر است .از من ر سیاست داخلی و درخصهص هـنش دولـت و ملـت ،قـدرت،
ابزاری بهمن هر مدیریت و وکمراوی بر هوهر است .هرگام رابطه قدرت ازسـهی دولـت بـرای ملـت
رویکردی تهدیدآمیز و تنگنـاگهوه دارأهبارد ،رصـه مـهمی بـه آن واهـنش ووـانخهاهدداد وقأـی
رصه مهمی از و ر میزان قدرت به آسـأاوهای برسـد هـه وهـاد دولـت اقأـدارگرا را بهچالشبکوـد،
ساخت سیاسی با دگرگهوی ،روبهرو خهاهدرد این دگرگهویها در طیفی از تغییرهای اصـالح طلباوـه
آراس تا اوقالبهـا و جنشهـای ساخأاررـکناوه قرارمیگیروـد ازایـنرو ،واهـنش رصـه مـهمی در
هماوردی با قدرت دولت در چارچهب مفههس ژئهپلیأیک مهمی ومهدمییابد دراینمیان ،رساوههـا در
میدان هماوردی ژئهپلیأیک دولت ـ ملت به نهان ابزاری ژئهپلیأیکی وقشآفرینیمیهننـد بهطهریهـه
رساوهها در جهتدهی به ادراک ،وگرش و بهتبع ،الگههای رفأار اجأما ی و سیاسـی افـراد ،بهگهوـهای
برجهأه هارهرددارود .مهمترین هارهرد رساوه ،اوأقا پیاس است .رساوه بهواسطه پیامی هه دارد ،اوهان را
در برقراری ارتباط با محـی سیاسـی ـ اجأمـا یاش یاریمیرسـاود .برخاسـأه از گهـأرش فزاینـدم
فناوریهای اطال ات و ارتباطات دفاوا) ،رساوهها سررأی گهأرودم و پُررمار یافأهاود و با دروهردیـدن
مرزهای سیاسی ،جُهأار واهمیت و قدرت مطلق را بهچالشهویدماود .پیدایش و گهأرش رـبکههـای
اجأما ی در فضای مجازی ،یکی از آرکارترین پیامدهای تهسعه زیرساختهـای اینأروـت بهدماسـت
ازاینرو طی دو دهه اخیر ،و اس رساوهها در رصه ژئهپلیأیک مهمی ،مخاطباوی بهیار را بهسهی خهد
هواودماست هه پیـدایش رـبکههـا و جنبشهـای وـهین اجأمـا ی از ومهدهـای آن بهرـمارمیرووـد.
جنبشهای اجأما ی ،تحرک و هُنوی جمعی برای گذار از وضعیت وامطلهب و دسأیابی بـه منـافع یـا
اهداف موأرک ههأند .واسهایی ماوند جنبشهای هارگری ،آوارریهـأی ،سـیاهان ،وقـهد مـدوی ،ضـد
جنگ ،زوان ،طرفداران محی زیهت و ،...تنها بخوی از وامهرترین و گهأردمترین جنبشهای معاصر
بهدماود دراینمیان ،رساوههای وهین در قالب فضای مجازی و ربکههای اجأما ی در تههی فروپاری
و اسهای اقأدارگرا ،وفظ ارتبـاط ا ضـا و همینـین هـدایت و رـک گیـری جنـبش ،بهـیار هارآمـد
وواندادماود .تحهالت سیاسی -اجأما ی هوهرهای ربی در چنـد سـا اخبـر ویـز ،جدیـدترین وـهب
جنبشهای اجأما ی است هه در واهنش به واهارآمـدی و ـاسهـای اقأـدارگرا و در چـارچهب مهـائ
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سیاسی-اجأما ی این جهامع رک گرفأهاود .با تهجه به ماهیت جنبشهای اخیـر و وقـش رسـاوهها در
رک گیری این جنبشها ،رویکرد ژئهپلیأیک مهمی از مهمترین رویکردهایی اسـت هـه میتهاوـد در
رناخت ل وقهب این جنبشها م ر بارد ازاینرو پرسش اصلی تحقیق واضـر ،ایـن اسـت هـه «از
من ر ژئهپلیأیک مهمی ،چه املی ،به وقهب جنشهای اجأما ی و ساخأاررکن خاورمیاوـه و رـما
آفریقا منجرردماست؟» مأناسب با این پرسش ،فرضـیه تحقیـق را میتـهان بدینصـهرت بیـانهرد :از
من ر ژئهپلیأیک مهمی ،رساوههای گروهی با مأر رهردن جغرافیای ذهنی افراد و گرومها ،وقش اصـلی
را در وقهب جنبشهای اجأما ی اخیر خاورمیاوه و رما آفریقا ایفاهردماود بنابراین میتهان هدف این
پژوهش را بررسی هارهرد راهبرد رساوهای در رـک گیری جنبشهـای اجأمـا ی خاورمیاوـه ربـی و
رما آفریقا مطرحهرد.

الف -پیشینه تحقیق
درخصهص مهئله پژوهش ،تحقیقهایی صهرتگرفأهاود دراینراسأا جموـیدیان در پژوهوـی بـا
نهان بیداری اسالمی و سهم فنّاوری و تکنولوژیهای ارتباطی در آن ،تر یر رسـاوههای ارتبـاطی و
فنّاوریهای وهین بر اوقالبهای ربی دبیداری اسـالمی) را بررسیهردماسـت و بـا بیـان تر یرگـذاری
اساسی این رساوهها از این قیاسها ،با واس «اوقالبهـای فیسبـههی و تـهییأری» یادمیهنـد .فیسبـهک،
سهمی مهم در سازماودهی ومایتهای مردمی از اوقالب مردس مصر ،لیبی ،بحـرین ،سـهریه ،تـهوس و
ربهأان بر هدمدارت دجمویدیان.) 66:1393،

خلی ویا و ویدری در پژوهوی با نهان تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چاارچو

ظررهاههای

متاخر جنبش اجتماعی جان فوران وأیجهگیریمیهننـد هـه وضـهر و موـارهت اقوـار مخألـف در
جنبش اجأما ی ضد رژیم مبارک در مصر به دلی وارضایأی اوبارأهردم طی چند دهه اخیـر بـه دلیـ
قابلیتهای بهیجی ،ربکهسازی و ارا هدهندم اینأروت و رـبکههای اجأمـا ی بهدماسـت دخلی ویـا و
ویدری.)69:1391،

همینین مه قی گیالوی و طارزادم در پژوهوـی بـا نـهان ظقاش و تاثيیر فضاای مجاايی بار
جنبشهای اجتماعی وأیجهگرفأهاود هه تعام مهفق بین فضای مجازی و جنبش اجأما ی ،از اوطبـاقی
پهیا میان هارویژمهای گرومهای اجأما ی و سیاسی در جهان واقعـی و جهـان مجـازی ،وارـی اسـت
دمه قی گیالوی و طارزادم.)147:1391،
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بدالهی و همکاران در پژوهوی بـا نـهان ظقاش رسااظههای ظاوه در جنبشهاای اجتمااعی
ارارممیهنند هه جنبشهای اجأما ی برای تداوس فعالیت خهد و به مروواودن ورهتهای ا أراضی ،به
رساوههای گروهیِ جریان اصلی ویازمندود چراهه این رسـاوهها بخـش وسـیعی از مـردس را در طبقـات
مخألف دربرمیگیرود د بدالهی و همکاران.)145:1391 ،

آقایی و همکاران در پژوهوی با نهان واهـاوی ظقش اهنترظت و رساظههای اجتمااعی جدهاد در
تحوالت منطقه خاورمیاظه و شمال آفرهقا چنـین وأیجـهمیگیرد هـه وقـش اجأمابسـازی رـبکههای
اجأما ی در برخی از هوهرهای منطقه ،مهجب ایجاد بحران رد و در هنار هام دیگر ،زمینه را برای
سقهط و اصالوات سیاسی برخی از رژیمهای منطقه فراهمآورد دآقایی و همکاران.)7:1394،
وایینی ویز در پژوهوی با نهان ژئهپلیأیک ارتباطات و رساوههای وهین و وقش آن در
رک گیری قدرت با وگاهی امنیأی بهوأیجهمیرسد هه و اسهای وهین ارتباطی و رساوهها منور تحهالت
یم در رصه قدرت سیاسی ،اقأصادی و و امی در جهان ردماودو با ظههر پیامدهای منفی خهد
برای امنیت و اسأقال جهامع اوهاوی ،موکالتی را بهوجهدآوردماود دوایینی،

.)37:1389

پژوهشهای باال هرچند بر وقش رساوههای جمعی در وقهب جنبشهای سیاسی بـهطهر مـهردی و
ازلحاظ و ری دتئهریکی) ترهیدمیهنند ،آویـه ایـن تحقیـق را از تحقیقهـای پیوـین مأمایزمیسـازد،
رویکرد آن در بررسی این مهئله از من ر ژئهپلیأیک مهمی و بهصهرت هـ وگر اسـت .بـا تهجـه بـه
اینکه هنشها و وقشآفرینی اوهان دافـراد و گرومهـا) بـه نهان بـازیگر فضـایی دفضـای جغرافیـایی)،
بازتابهای سیاسـی مخألفـی میتهاوددارأهبارـد ،ازایـنرو وقشآفرینـی اوهـان ،جنبـهای ژئهپلیأیـک
پیدامیهند .چگهوگی تر یرگذاری افراد گرومها بر ساختهای سیاسـی ،تحـت تـر یر ـهاملی مخألـف
صهرتمیگیرد هه از مهمترین آوها رساوهها ههأند هه امروزم درمقاس منبع مهم جهتدهندم جغرافیـای
ذهنی افراد م میهنند درواقـع از ایـن من ـر ،وقـش و فراینـد تر یرگـذاری رسـاوهها و بهخصـهص
ربکههای اجأما ی در بازومایی اخبار و وقایع ،بـر جغرافیـای ذهنـی افـراد ا رمیگـذارد و بـهتبع آن،
وقشآفرینی ژئهپلیأیکی افراد و گرومهـا در فضـای ینـی در قالـب وقـهب ورهـات سیاسـی ازجملـه
جأبشهای سیاسی -اجأما ی بهوقهبمیپیهودد ازاینرو درخصـهص تحـهالت اخیـر خاورمیاوـه ،بـه
چگهوگی وقش رساوهها ،بهخصهص ربکههای اجأما ی در فضای مجازی ،بر فضای فکری هاربران و
اوعکاس آن بر وقشآفرینی سیاسی افراد و گرومها هه در جنبشهـای اجأمـا ی اخیـر تبلهریافأهاسـت،
تهجهمیرهد بنابراین در این تحقیق ،موخص میرهد هه چگهوه گفأمان ژئهپلیأیکی مبأنیبر فرهنـگ
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مهمی جامعه مأر ر از وقش رسـاوهها ،بـر گفأمـان دولـتمحهر غلبـههردم ،رـک گیری و دروهایـت،
وقشآفرینی جنبشهای اجأما ی را مهجب خهاهدرد.

 روش تحقیقاین تحقیق از وهب تهصـیفی ـ تحلیلـی بـهدم و روش گـردآوری دادمهـا و اطال ـات بهصـهرت
هأابخاوهای و در چارچهب اسأفادم از هأب ،مقاالت و منابع اینأروأی بهدماست.

ج -مباظی ظرری
 -1ژئوپلیتیک
ژئهپلیأیک ،لم مطالعه رواب مأقاب جغرافیا ،قدرت و سیاست و هنشهای واری از ترهیب آوها با
یکدیگر است دوافظویا .)36: 1385 ،ژئهپلیأیک ،آمـهزمای اسـت هـه بهوسـیله آن ،پدیـدم قـدرت در
چــارچهب تمایزهــا و ویژگیهــای ســرزمینی یــا جغرافیــایی مطالعهمیرــهد د)Sheikh, 2003: 31
بــه بارتدیگر ،ژئهپلیأیــک از وقــشآفرینیهــای سیاســی -محــی در چــارچهب مفهــهس قــدرت
سخنمیگهید دمجأهدزادم )21 :1381 ،و به مطالعه و اسهای ژئهپلیأیک مـیپـردازد .و ـاس ژئهپلیأیـک
مجمه های مأمرهز بر رواب میان منافع بازیگران سیاسی ،الیق مرتب بـا فضـا و ناصـر جغرافیـایی
است د )Vladimir, http://www.websters-online-dictionary.orgبراساس این ،برهمهُنوی قـدرت،
سیاست و فضای جغرافیایی ،بُنمایه ژئهپلیأیک بهرمارمیروود هـه دراینمیـان ،تکرـر وـهزم مفهـهمی
قدرت ،تکررِ گهأرم ملکردی ژئهپلیأیک در رصه فضا را بهدوبا دارأهاست.
یکی از هام مهم و م ر در ژئهپلأیک و بهتبع آن ،سیاسـت داخلـی و خـارجی هوـهرها ،امـ
اوهاوی است هـه آ ـار آن از و ـر همـی و هیفـی ،قاب بررسـی اسـت بـه بارتی ،مهمتـرین امـ در
ژئهپلیأیک ،اوهان است زیرا تماس پدیدمهای محی طبیعی دچه ابت و چـه مأغیـر) ،در یـک قطـب و
اوهان بهتنهایی در قطب دیگر قـراردارد .هامـ اساسـی ژئهپلیأیـک ،ایجـاد زیربناهـای اجأمـا ی و
وهادهای سیاسی و فراهمآمدن زمینه اتخاذ خ موـی سیاسـی را با ـ

میرـهود .وهادهـای اجأمـا ی

برپایه رژیم سیاسی ،سازمان اقأصادی ،ادات ،تـاریخ و ا أقادهـای یـک ملـت پایهگذاریمیرـهود و
ازآوجاهه در بهأرهای جغرافیـایی مأنـه ی بهوجهدمیآینـد بـا یکـدیگر تفاوتداروـد .هرچـه هامـ
همبهأگی وهادهای اجأما ی در جامعهای بیوأر بارد ،آن جامعه ،همأر مهرد سهءا ما وفـهذ مـادی و
5
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معنهی سیاستهای خارجی قرار خهاهدگرفت به بارتی ،تماس هام م ر بر سیاستهای جغرافیـایی
در بافت سیاسی و اجأما ی ،معنا و مفههس پیدامیهنند داطا ت.)54:1376،

 -2ژئوپلیتیک دولتمحور (ژئوپلیتیک خاص)
وهزم مفههمی ژئهپلیأیک دولتمحهر ،وواندهندم دیدگامهای رسـمی وخبگـان و رهبـران سیاسـی
درخصهص محی ژئهپلیأیک هوهر و مناسبات آن با و اس جهاوی است این مناسبات و هُنشها تـابعی
از راهبرد و مهقعیت ژئهپلیأیک دولتها و ویز ساخأار و اس ژئهپلیأیک جهاوی بهرمارمیروود د

Dodds

 ), 2000:42ژئهپلیأیک در این وهزم به تبیین هماوردی و گهأرش وهزم وفهذ آن دسأه از بازیگران و
هنشگران سیاسی میپردازد هه درپی ههب قـدرت از رهگـذر بهـرمگیـری از اهرسهـا و فرصـتهای
جغرافیایی ههأند بهگهوهایهه برای آوها قدرت و امکان چیرگی بر رقیـب را فـراهمهنـد .آوهـا بـرای
تصرف فرصتها و مقدورها ،در مکان و فضای جغرافیایی بـه رقابـت مـیپردازوـد و مـیههرـند در
فضاهای جغرافیایی ،وفهذی گهأردمتر دارأهبارند و آوهـا را بـه قلمـرو ا مـا ارادم خـهد بیفزاینـد و
بر کس ،رقبا را از فضاهای مهرد مناز ه براوند دوافظویـا )84 :1385 ،در ایـن وـهزم از ژئهپلیأیـک،
رویکرد و امی و سختافزاراوه در جهتدهی به سیاستها و راهبردها بهگهوهای برجهـأه ومـهددارد و
رقابت قدرتها برای سلطه بر مناطق یا جهان است دمجأهدزادم.)32 :1381 ،

 -3ژئوپلیتیک عمومی (مردمی)
ژئهپلیأیک مهمی ازجمله وهزمهای وهپدید در رصه مطالعات ژئهپلیأیـک ،بـهویـژم ژئهپلیأیـک
اوأقادی بهرمارمیرود ) .)O’Tuathail 1999,112با فروپاری رهروی ،گهأرش روود مردسسـاالری در
رصه اطالبرساوی و فضای مجازی از میاوه دهـه  ،1990بـه «وـهزم ژئهپلیأیـک مـهمی در پهیـایی
بُنمایههای ژئهپلیأیک» تهجهرد.
درونمایه ژئهپلیأیک مهمی بر این فرض ،اسأهار است هه قدرت در الیههای پایین جامعه وهفأـه
است ازاینرو ،در برابر مفهـهس ژئهپلیأیـک سـنأی هـه قـدرت را در سـاخت دولـت و قلمروخـهاهی
دمیرویدر و افضلی ،)2 :1390 ،وخبگان سیاسی و رسمی دولت دژئهپلیأیک خاص) مأمرهز مـیداوـد،
قرارمیگیرد .ژئهپلیأیک مهمی ،به واهاوی اسـأدال های ملـی ژئهپلیأیـک درخصـهص هـنشهـا و
تعام های فزایندم روزاوه مردس با رساوهها ددیداری ،رنیداری و وهرـأاری) و درک و دیـدگام مـهمی
مردس دربارم رویدادهای سیاسی میپردازد د.)Brown & Purcell, 2010:66
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ژئهپلیأیک مهمی ،تر یر رساوهها را بر ایجاد و تداوس درک و فهم غالب ژئهپلیأیکی بررسـیمیهند
د .)McFarlane:2003,1ژئهپلیأیک مهمی ،داووـی راجعبـه رـیهمهایی اسـت هـه در آن ادراکهـای

غیرورفهای از مهضهبهای ژئهپلیأیک ،از طریق فرهنگ مهمی ،تهلید و بازتهلیدمیرهود اوالفالیـن
دراینراسأا میافزاید هه ژئهپلیأیک مهمی ،به تصاویری دتصهرات) ،مربهط است هه رهروودان ادی
از هوهر خهد و دیگران دارود ) )O’Loughline,2003,54این اتفاد ویز وجهد دارد هه رسـاوه ،مبحرـی
جدایی واپذیر از ژئهپلیأیک مهمی است چنانهه هالس دادز معأقد است :ژئهپلیأیک مهمی ،اهمیـت
رساوه را در رک گیری ادراک و تعام ما با جهان مطرحمیهنـد د) Dodds,2006,78و در ترییـد آن،
جرارد تهآ  ،ژئهپلیأیک مهمی را بارت از ساخت و اوأوار گفأمان ژئهپلیأیک ،در فرهنگ مـهمی
بهوسیله رساوههای جمعی میداود ).)O´Tuathail,1998,18
بنابراین ،ژئهپلیأیک مهمی در دو سطح زیر تعریفپذیر است:
 -1ژئهپلیأیک مهمی ،بازومایی ژئهپلیأیکی ازسهی رساوه برای هدایت ادراکهاست و هـدف در
این رهیافت ،ههب قدرت

است.

 -2ژئهپلیأیک مهمی ،بازومایی مهضهب دسهژم) ژئهپلیأیکی تهلیدردم در رساوه است و هـدف در
این سطح و تعریف ،ساخترکنی و هوف رواب قدرت است.
براینپایه ،اوگارمها و باورهای غیررسمی ژئهپلیأیک هه ماهیأی غیروخبگی در سطح سیاسی داروـد
و افلب ،وهزم هنشگری تهدمها بهرمارمیروود ،رصه پژوهشِ ژئهپلیأیک مـهمی اسـت ازایـنرو،
ژئهپلیأیک مهمی ،آن دسأه از ارکا

مهمی و درک غیرتخصصی مهضهبهای ژئـهپلیأیکی و رابطـه

مأقاب میان فرهنگ مهمی جامعه با وـهب ادراک افـراد را بررسـیمیهند هـه مـردس ،آوهـا را تهلیـد و
بازتهلیدمیهنند د.)Dittmer, & Dodds,2008:457

 -4الگوی روابط ژئوپلیتیک عمومی و دولتمحور
در قالب رواب دولت ـ جامعه ،دو ام رهرش مردس و فروپاری دولت ،ررط الزس برای رویـداد
اوقالب است د )skocpol,1979:68ام او  ،معرف وهزم مهمی و ام دوس ،معرف وهزم وخبگان
وکهمأی است .ازآوجاهه ساخت دولت ،رصه موأرک و هماهنـگ مفهـهمی و پژوهوـی ژئهپلیأیـکِ
دولتمحهر دخاص) و ژئهپلیأیکِ مهمی اسـت ،وـاگزیر میـان ایـن دو وـهزم ،الگههـایی خـاص از
برهمهُنوی برقرار است:
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ک همهاوی از
 -1الگوی تعاملی :در این الگه ،وهزم مهمی و خصهصی ،ادراک ژئهپلیأی ِ
مهضهبها و مهائ ژئهپلیأیک دارود ادراک موأرک با

میرهد هه در فرایند تصمیمگیریهای

سیاسی ،تعارضی آرکار ومهدویابد در چنین الگهیی ،منافع وداهرری دولت در و اس ژئهپلیأیک منطقه-
ای و جهاوی ترمینخهاهدرد.
 -2الگوی ستیزهجوهاظه :برخالف الگهی پیوین ،وهزم مهمی و خصهصی ،ادراک ژئهپلیأیک
همهاوی از امهر و مهائ ژئهپلیأیکی بهومایشومیگذارود هه وأیجه آن در رک اخأال در روود
تصمیمگیریهای سیاسی ومهدمییابد پیدایش چنین وضعیأی ،زمینه بروز رکاف و مناز ه در ساخأار
دولت -ملت است هه ومهدهای آن در قالب وافرماوی مدوی ،آرهب ،اوقالب و جنبشهای اجأما ی
سربرمیآورد.

 -5ژئوپلیتیک (عمومی) و رساظهها
به مهازات پیییدمترردن ساخت اجأما ی جهامع و تنهب وهزمهای قدرت ،رساوهها از وه ی ابزار
سادم پیاسرساوی به ابزار سیاسی قدرت ،ماهیت خهد را تغییردادماود بهگهوهایهه در هنأـر هُـنشهـا و
مناسبات اجأما ی ،م لفهای جدید از قدرت سیاسی جهامع بهرمارمیرووـد آوهـا واژگـان ،ومادهـا و
اصطالحهایی را میآفرینند تا مـردس و گرومهـای اجأمـا ی را بـه سـمت الگههـای فکـری خـاص و
مهیرهایی هه برای ایوان درو رگرفأهاود ،رهنمهن رهود دبهرن.)100: 1379 ،
رساوهها با قرارگرفأن در میاوه جامعه فکری و سازمان قدرت ،فرصت و امکان تباد و ر و تعامـ
فکر -قدرت را فراهممیهنند م لفهای هه میتهاود با تصهیرسازیهای مأنهب خهد ،جریـان قـدرت را
در جهامع تغییردهد دتامپههن .)89 :1380 ،بردارتها و هُنشهای روزاوه مردس بـه میزاوـی زیـاد تـابع
هارهرد و اهداف گرداوندگان رساوههای گروهی یا وخبگان ژئهپلیأیک خاص و اس است هه بـر خلـق
پندار ژئهپلیأیک ،مفاهیم اسأعالیی و اوضمامی تمرهزمیهند و برخاسـأه از آن ،سیاسـتهای داخلـی و
خارجی ،طراوی و ملیاتی میرهود برای ومهدهای ینی چنین تحـهالتی ،میتـهان بـه جنـگ سـهس
خلیج فارس دومله آمریکا به راد) ،تهاجم به افغاوهأان و ایجاد جه رواوی بینالمللی از بیاطمینـاوی
پهیشهای ههأهای ایران تهس ژئهپلیأیک مهمی آمریکا ارارمهرد براساس این ،پیهود قلمرو معنایی
تصهیرسازی رساوهای دپندار ژئهپلیأیک) تبیینهنندم ابعاد جایگام رساوهها در ژئهپلیأیک مهمی اسـت.
نصر تصهیرسازی ذهنی در و اس رساوهها از آن رو مهم است هـه هنشهـای اجأمابهـای اوهـاوی در
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دوران مدرن به دلی پیییدگی جهامع و تعدد هام  ،برپایه تصاویر رک میگیرود و تعریفمیرـهود
دههور و الودبای .)188: 1382 ،هاوهنهای قدرت از رهگذر هنأر ابزارهای ارتباط گروهـی و بـهتبع،
محأهیات و پیاسهای آوها تهان وفهذ ،هدایت و رک دهیِ به افکار مهمی را بهدستمیآورود

د Fourie,

 .)2001: 122جنبشهایی اجأما ی مهسهس به اوقالب روگی در اروپای خاوری از بـارزترین مصـداد-
های هارهرد رساوهها در چارچهب ژئهپلیأیک مهمی است .اوقالب روگی یا مخملی 1بـه نهان وـه ی
براودازی غیرخونهوتآمیز و دگرگهوی بدون خهنریزی ،برایند پهیشهای سیاسی رساوههـا در فراینـد
مورو یتزدایی از واهمیت و تغیر رژیم در هوهرهای یادردم بهد هـه طـی رامپیمـایی خیابـاوی و بـا
وقش محهری رساوههای مخالف وکهمت مهأقر اوجاس رد د )Dale, 2009: 87ازاینرو ،رسـاوههـا در
تقهیت وهزم آزادیهای مدوی ،تقهیت دمههراسی و فرایند اوأخابـات در گهـأرم ژئهپلیأیـک مـهمی،
هارهردی ویژهای یافأهاود .بیگمان ،با پیورفت فزایندم فناوریهای رساوهای و ارتباطی ،آگاهی جهامع
وهبتبه آویه در رصه سیاسی رخمیدهد ،بیش از گذرأه خهاهدرد هـه ایـن تحـه  ،زمینـه پـهیش
سیاسی فزایندم تهدمها در قالب جنبشهای اجأما ی و اوأقادی وهبتبه قدرت مهـل وهـاد وکهمـت
است.
شکل  :1فرایند تأثیر رسانهها بر کنشهای سیاسی از منظر ژئوپلیتیک عمومی

(منبع:ترسیم از نگارندگان)

........................................................................................................................
1. velvet revolution
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 -6کارکرد رساظههای ظو در عرصه حاکمیت
فناوریهای ارتباطی وهین ،اوحصار واهمیت در معرفی و تفهیر رخدادها را ازمیانبردم هـه وأیجـه
آن در قالب مصهویت وهبی جامعـه در برابـر فوـار وکهمـت ومهدیافأهاسـت .پیـاسهـای الکأروویـک،
ربکههای مـاههارم و طـرح دپـروژم) اینأروـت بـرخالف هأـاب ،ووـریات و گردهماییهـا بهآسـاوی،
هنأر پذیر ویهأند دوصری .)39: 1390 ،رساوههای وهین دماههارم و اینأروت) در رصههـای اطال ـاتی
و ارتباطی ،دگرگهوی در ماهیت تعام اوهان با محـی پیرامـهن و رـأاب تغییرهـای وهـادی در ابعـاد
اقأصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجأما ی را مهجب ردماود دروأیجه این تحهالت ،وزن ژئهپلیأیکی تهدم
مردس افزایشیافأه بهگهوهایهه اقأدار و قدرت واهمیت را بهچالشهویدماست به بارتدیگر ،پنـدارها
و اوگارمهای ژئهپلیأیک مردمی و مهمی ،ساخت قدرت سیاسـی را در جهامـع مـدرن دگرگـهنهردم
بهطهریهه هماوردیهای میدان قدرت وهزم مهمی در هنار رصه قدرت وـهزم وـاهمیأی ،محـی
ژئهپلیأیک داخلی هوهرها را رک میدهند .برخالف رساوههای سنأی هه وکهمتها تا اوـدازمای زیـاد
تهاوایی هنأر آوها را دارأهاود ،رسـاوههـای مجـازی ماونـد تـهییأر ،فیسبـهک ،ارتباطـات ایمیلـی و...
بهطهر مدم ،خارج از ارادم هنأرلـی واهمیتهـا ههـأند و تغییرهـایی میـق را در محأـهای ،بهـأر و
سلهلهمراتب مهضهبها ایجادهردماود اهمیت این مهضهب به اودازمای اسـت هـه رـاهد پیـدایش واژم
دولت مجازی ههأیم .گهأرشِ روزافزون ربکه جهاوی اینأروت ،اهمیت این وهزم را ووانمیدهد.
اینأروت به نهان رساوهای مدرن ،قابلیتهایی بیهمأا دارد هه هاوهن مناسبات قـدرت در جهامـع را
دگرگهنهردماست مرزهای خهد را فراسهی وهزمهای سنأی مربهط به اخأیارهای قاوهوی وکهمـتهـا
تهسعهدادم و الگههای ویژم خهد را درزمینه ادارم امهر پدیدآوردماسـت دموـیرزادم و ابراهیمـی1389 ،
 .)142:فنــاوری پهرــاودن اطال ــات و بروامــههــایی و یــر ویــهتال و فرینــت بــه هــاربران اینأروــت
امکاندادماست ،بهصهرت وارناس به مبادله اطال ات بپردازود اینگهوـه بروامـههـا ،فضـایی پهنـاورتر
دراخأیار افراد قرارمی دهند و هنأر اینأروت برای وکهمتها را درهارمیهنند در این ربکهها ،افـراد
و گرومها بدون وضهر فیزیکی یا ساخت وهادی ،برای اقداس موأرک به هـم میپیهودوـد .رسـاوههـای
مدرن ،فعاالن جنبشها را قادرمیهنند تا به ایجـاد اجأمابهـا و اوجمـنهـای مجـازی اقداسهننـد ایـن
اوجمنها ومهد هالبدی وداروـد و در درون رـبکههای الکأروویکـی توکی میرـهود .ازآوجاهـه ایجـاد
اوجمنها آسان و سریع است و میتهان برای هر هدفی به ساخت آوها پرداخت« ،این اوجمنها» ،افراد،
گرومها ،ررهتها و ...را قادرمیسازود تا منافع ،اهداف ،دیدگامها و اودیوههای خهد را بهطهرمهـأق
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بیانهنند و وکهمت را با چالش و بحران روبهروهنند دوای.)14:1387 ،
رساوههای وهین ،زمینه ارتباطات وامحدود فردبهفرد داز طریق رایاوامه) ،یک فرد به تعـداد بیوـأری
افراد داز طریق ههسپیج رخصی یا همایش الکأروویکی) یا ارتباط رمار زیادی از افراد با یـک فـرد داز
طریق پخش بروامه الکأروویکی) را فراهممیهنند دیگر آوکه امکان ارتباط رمار بهیاری از افـراد را از
رهگذر اتاد گفأگهی همزمان مهیامیسازود .پیاسهای اینأروأی ،از این امکان بهرممندود هـه بـا دخالـت
رماری همأر از واودهای میاوجی دفرد و سازمان) ،بیوأر و سـریعتـر جریانیابنـد دوـای.)89:1387 ،
زینپس ،مناسبات ساخت قدرت سیاسی در هوهرها بهطهرصـرف ،رصـه وقـشآفرینـی وکهمتهـا
وخهاهدبهد بلکه قدرت به رکلی گهأردمتر تهزیعخهاهدرـد و وـهزم قـدرت مردمـی یـا ژئهپلیأیـک
مهمی ،اوحصار سنأی قدرت تهس دولتها را با چالوی فزایندمتر روبهرومیهند.

 -7جنبشهای ظوه اجتماعی
جنبشهای وهین اجأما ی ،تالش یـا هـنش جمعـی آگاهاوـه بـرای ایجـاد تغییرهـای مطلـهب یـا
جلهگیری از بروز تغییرهای وـامطلهب اجأمـا ی ،اقأصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی ههـأند هـه گـام از
روشهای فراوهادین برای وی به اهداف خهد اسأفادممیهنند .در همه جهامع ،جنبشهای اجأمـا ی از
ومهدهای ویات اجأما ی و سیاسی بهرمارمیروود دمویرزادم)44 :1381 ،هه گام ماودگاری وکهمـت
را با چالش مهاجهمیهنند وگاهی گذرا به ویژگیهـای بنیـادی ایـن جنبشهـا ووـانمیدهـد در آوهـا
فردیت ،خهاسأههای فردی و ههیت فردی ،وقوی بنیادین دارأهاود و پیشازآوکه برپایـه تلقـی طبقـاتی
رک گرفأهبارند ،برپایه پهیش برای دمههراتیکهردن زودگی روزاوه و گهأرش وجهم مـدوی در برابـر
وجهم سیاسی ،اسأفادم از مهضهبهای فرهنگی و ومادین هه با ههیت سروهار ودارد بـرای بهـیج ویـرو
بهجای وارضایأیهای اقأصادی رک میگیرد .در ایـن جنبشهـا وقـش فـرد در برابـر گـروم ،بهرـدت
برجهأه ردم ،بر جنبههای رخصی و خصهصی افـراد ترهیدمیرـهد ضعیفرـدن پیهوـد سـازماوی و
منطقهای در این جنبشها به پدیدمای به واس « نصر خهدمرجعی» اوجامیدماست هه در آن ،مأقا درـدن
فرد ،بهیار اهمیتدارد دالروا و دیگران.)23 :1387 ،
جهأجهی جمعی برای ههیت در جنبشهای وهین اجأمـا ی ،هـارهردی بنیـادین در رـک گیـری
جنبش دارد بهگهوهایهه در بهیج ویروها بر مهضهبهای فرهنگی و ومادین ترهیدمیرهد .مهضـهبهایی
هه با اوهاس تعلق به گروم اجأما ی مأمایز از گروهی دیگر یا وطاس فکری واهم ،برجهأه ردماود ،به
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ام بهیجهنندم تبدی ردم ،و اس فکـری و فرهنگـی وـاهم را بـهچالشمیهوـند د

Melucci, 1999:

 )156الگههای هنوی بهیج در این جنبشها بر دس خوهوت و وافرماوی مـدوی اسـأهار اسـت هـه بـا
هنجارهای رایج رفأاری و بههارگیری اوهاسات تند و خوـهوتآمیـز مخـالف اسـت و از راهبرهـای
مهفق گذرأة افرادی هماوند گاودی و هروپهتکین بهرممـیگیـرد د )Melucci, 1999: 23برپایـه همـین
ویژگیهاست هه هنشهای جنبشهای وهین اجأما ی از اوقالبها هه اغلب با خوـهوت همـرام اسـت
مأمایز میرهود.

د -تجزههوتحلیل
 -1بیيباتی در خاورمیاظه
خاورمیاوه هه گهأرم آن را از خاور به افغاوهأان ،پاههأان و اقیاوهس هند و در بـاخأر تـا صـحرا و
رما آفریقا محدود داوهأهاود ددرایهد و جرالد ،)74: 1374گهأرمای جغرافیایی با تنهب سـرزمینی و
فرهنگی پیییدم و مأوک از وهاوی ژئهپلیأیکی مأعدد و وـهاوی فرهنگـی گهوـاگهن اسـت ازایـنرو،
خهاستها و ویازهای وکهمتها و ملتهای آن با هـم مأفاوتاوـد در مقیـاس هوـهری هـم ،بیوـأر
هوهرهای خاورمیاوـه ،تنـهب واویـهای و سـرزمینی داروـد دهاویـاویراد .)67 :1387 ،ـهاملی هماونـد
بی باتی سیاسـی ،وجـهد بحـرانهـای چنـدوجهی ،و اسهـای سیاسـی طایفـهمحهر ،رهـهد اقأصـادی،
خهدهامگی واهمان ،واهارآمدی و اسهای سیاسی ،بیکاری و فقر ،بیسهادی ،مهاجرت وخبگان ،وجـهد
گرومهای مافیایی و  ،...بیوأر هوهرهای خاورمیاوه را در هاوهن بحرانهای هنـهوی و آینـدم در مقیـاس
منطقهای و جهاوی قراردادماست.
ویاز است ،یادآوریرهد هه هاوهن پژوهش واضر ،بهطهر مدم بر خاورمیاوه ربـی ،اسـأهار اسـت.
وکهمتهای رب خاورمیاوه از و ر ساخت سیاسی ،اجأما ی و اقأصادی با چالشها و رـکافهـایی
بهیار مهاجهاود .واهارآمدی ،بیهفایأی و فهاد دسأگام دولأی به نهان وه ی وارضایأی مهمی در تمـاس
هوــهرهای روتمنــد و فقیــر بهچوــممیآیــد و وکهمــت مرهــزی ،همینــان خوــهوت فیزیکــی را
ا ما میهند .افزایش ورخ ررد جمعیت در منطقه بهویژم در هوـهرهایی فقیـر ماونـد الجزایـر ،مصـر،
اردن ،مراهش و ...هه خدماتی همأر به مردس ارائهمیرـهد ،رواجدارد .از و ـر اقأصـادی ،وکهمتهـای
ربی ،بهیار فربه ههأند آوها بهاسأرنای بخش هواورزی ،در دیگر وهزمها بهمرابـه هارفرمـا مـ می-
هنند بنابراین ،رهروودان از قِبَ دولت ،منأفع می رهود ازاینرو ،فهاد و واهارآمدی دسأگام دولأی بـر
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اقأصاد مردس ویز تر یرمیگذارد این وکهمتها از رهگذرِ ا ما و ارت بر ررهتهای مأعلق به بخش
مهمی و در برخی مهارد بهواسطه جریان وفت و دیگـر بخـشهـایی هـه مهـأقیم ،بـه خزاوـه دولـت
وابهأهاود ،بر اقأصاد رسمی هوهر تهل دارود و امی اقأصادی هه از آن بـا نـهان «وکهمـت راوأیـر»
یادمیرهد .وکهمت راوأیر در منطقه خاورمیاوه ،وقوـی تعیینهننـدم در تهسـعه اقأصـادی و گهـأرش
آزادیهای سیاسی دارأهاست تر یر اقأصادی چنین وضـعیأی را مـیتـهان در وابهـأگی وکهمـت بـه
راوتهـای بهطهر مـدم برآمــدم از وفـت موـاهدمهرد هــه منبـع اصـلی درآمــد وکهمـتهـای ربــی
بهرمارمیرود.
ازآوجاهه بخش ا م درآمدهای ملی ،خاسأگام مردمی ودارد ،اغلب الزامی هـم بـرای پاسـخگهیی
دسأگام واهم در برابر مردس اوهاسومیرهد .دادمها و یافأههای مهجهد ووانمیدهند هه وکهمتهای
راوأیر ،چندان به گهأرش آزادی در و اسهای سیاسی خهد تمای ودارود زیرا راوت ،م لفهای پایدار برای
اقأدارگرایی واهمیت است ازاینرو ،هارهرد و جایگام وکهمتهـای راوأیـر از بازداروـدمهای بنیـادی
اصالوات در این هوهرهاست .به مهازات اقأصاد رسمی ،اقأصاد غیررسمی ویز ،یکی از آفتهای و اس
اقأصادی این هوهرها بهرمارمیرود برای ومهوه در هوـهر مصـر ،اقأصـاد غیررسـمی از و ـر اوـدازم
بهطهرمعمه با اقأصاد رسمی برابریمیهند .ررد مداوس بخش غیررسمی دروهایت ،زمینـه رکهـت و
درماودگی بخش رسمی را فراهممیهند دمنهفیلد.)158: 1385 ،
و اسهـای سیاسـی هوـهرهای ربـی از و ـر گهوـهرناسـی ،طیفـی از اقأـدارگرایی مهارووـدم را
دربرمیگیرود هه رام را برای بحرانهای میق در جامعه همهارمیهنند درواقع ،یکی از ل مهم بـی-
باتی وآرفأگی سیاسی و اقأصادی هوهرهای منطقه ،ا ما قدرت مهارووـدم وکهمـت اسـت هـه در
ساخأارها و رویههای سیاسی آوها بهوضهح مواهدممیرـهد ازایـنرو ،ماهیـت واهارآمـد واهمیـت و
ساخت وکهمت و قدرت سیاسی در هوهرهای خاورمیاوه را باید از وقاط ضعف اساسی ساخأاری آن
بهرمارآورد .آوگام هه واهمیت ،قاب اوأهاب به مردس وبارد بلکه در اوحصار خاودان یا گروهی خـاص
بارد ،بهطهرمعمه  ،منابع قدرت آن ویز به یک الیگارری دجَرگهساالری) خاص تعلقدارود هه این امر
زمینه را برای رک گیری و ظههر ارهان اقأدارگرایی فراهممیهند هه در آوها آزادی اجأمابهـا و آزادی
بیان وأها در محـدودمای باریـک برتافأـهمیرـهد .تفکیـک قـها و اسـأقال قضـایی در ایـن هوـهرها
مواهدمومیرهد برهمیناساس ،ساخأارهای سیاسی هوهرهای رب خاورمیاوـه ،بـا مردسسـاالری یـا
وأی فرایند تغییرهای دمههراتیک ،بهیار فاصلهدارود ازاینرو ،بحران مورو یت در بیوـأر هوـهرهای
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خاورمیاوه ،بهیار گهأردم ومهددارد دواف یان.)238: 1388 ،
 -2کارکرد ژئوپلیتیکی رساظهها در جنبشهای خاورمیاظه عربی
در سا های  2010و  ،2011گردبادِ آرهبهای اجأمـا ی گهـأردمای در هوـهرهای جنـهبغربی
آسیا و رما آفریقا ،وزیدنگرفت جرقه این ا أراضها در  18دسامبر  2010با خیزش مردس تهوس و
بهدوبا خهدسهزی فردی به واس محمد به زیزی در ا أراض به فهاد و بـدرفأاری پلـیس آغازرـد بـه
دلی وجهد وضعیت موابه در دیگر هوهرهای منطقه ،ا أراضها با زوجیرمای از واآرامیها در الجزایر،
اردن ،مصر ،یمن ،بحرین ،لیبی ،ربهأان و سهریه و در سطحی ههچکتر در دیگر هوـهرهای ـرب
ادامهیافت .در بهیاری از مهارد روزهای اوج ا أراضها با واس «روز خوم» تهصـیفمیرـد طـی ایـن
مدت ،جهاوان خوـمگین ـرب تهاوهـأند بـا بهرمگیـری از اینأروـت و رـبکههای اجأمـا ی هماونـد
فیسبهک و تهییأر در ساماودهی فعاالن جنبشهای خاورمیاوه ربی ،وقش اساسی بیافرینند .بهیاری از
معارضان فعا یمنی بیانهردود ،هنگامیهه برای وخهأینبار از طریق فیسبهک برای برپـایی ت ـاهرات
فراخهاندادیم ،بهیاری از افراد ،بردارأی درسـت از تعـداد ههـاویهه ایـن د ـهت را اجابتمیهننـد،
ودارأند اما وأیجه ،رگفتآور بهد .سا اتی پیش از زمان برگزاری رامپیمایی ،صدها تَـن از جهاوـان در
میدان داووگام صنعا گردآمدمبهدود د ) www.telegraph.co.ukمأـر ر از رخـدادهای یادرـدم ،تـاهنهن
وکهمتهای مصر ،تهوس و لیبی دروأیجة این ا أراضها سقهطهردماود و سـایر هوـهرها ویـز ،ماونـد
بحرین ،با ت اهرات مردمی ،درگیر است .اهمیت وقش فناوریهای مربهط به  ITCبه اودازمای بهد هـه
میتهان به پیونهاد  150میلیارددالری پادرام ربهأان برای خرید هام ربکه اجأمـا ی فیسبـهک بـا
هدف مخدوشسازی مهج رساوهای خیزشهای ربی و دس ارا ه این خیزشها به هوـهر ربهـأان
ارارمهرد د.) www.zdnet.com
جدول  :1تأثیر جنبشهای مردمی بر تحوالت کشورهای عربی
تاریخ

کشور

 18دسامبر 2.10
تهوس

نوع اعتراض

پیامد

خهدسهزی محمد

فرار بن لی ،سروگهوی وکهمت و برگزاری اوأخابات
سراسری

به زیزی و آغاز
ا أراضهای خیاباوی

پایان قاوهن وضعیت اضطراری ازسهی رئیسجمههر

 28دسامبر 2010
الجزایر

ت اهرات خیاباوی

(منبع :نگارندگان)
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ادامهجدول  :1تأثیر جنبشهای مردمی بر تحوالت کشورهای عربی
تاریخ

نوع اعتراض

پیامد

کشور

ا أراض به فهاد و

ررد لیبی به دست مخالفان افأاد هه وبردی رشماهه

لیبی

وضعیت مهکن

تا سروگهوی قذافی را بهدوبا دارت

اردن

ت اهرات خیاباوی

تغییرهایی در هیئت دولت اردن

 13ژاوهیه 2011
 7ژاوهیه 2011

افزایش وقهد و دستمزدها و اصالوات سیاسی

 17ژاوهیه 2011
مان
 14ژاوهیه 2011

تهس سلطان قابهس

ت اهرات خیاباوی
ت اهرات خیاباوی و

یمن

 21ژاوهیه 2011
ربهأان

اخأالف در داخ

پس از ا أراضهای خهوین مردمی در یمن ،لی

وکهمت ضد

بداهلل صالح با هنارمگیری از قدرت مهافقتهرد و

رئیسجمههر ،لی

دولت وودت ملی در این هوهر برای دورم اوأقالی

بداهلل صالح

رک گرفت

ا أراضهای خیاباوی و

آغاز ا أراضها در واویه ریعهووین قطیف،

خهدسهزی و هوأار

محدودیتهای گهأردم امنیأی و اجأما ی در سراسر

معأرضان

هوهر را بهدوبا دارت
سقهط وکهمت وهنی مبارک و پیروزی اوقالب

 25ژاوهیه 2011
مصر

ا أراضها و قیاس ملی

مصر ،برگزاری اوأخابات مجلس ،اوأخاب محمد
مرسی ،وامزد اخهانالمهلمین

 30ژاوهیه 2011
 14فهریه 2011

خهدسهزی و ت اهرات

اوجاس اصالوات سیاسی تهس رژیم پادراهی مراهش

مراهش

خیاباوی

و پیروزی اسالسگرایان در اوأخابات مجلس

بحرین

ت اهرات خیاباوی

مقابله خوهوتآمیز با ت اهرهنندگان و تداوس

سراسری

ا أراضهای مردمی

(منبع :نگارندگان)

بخوی مدم از سازماودهی رخدادهای مربهط به جنبشهای اجأما ی خاورمیاوه ربی در فضـای
مجازی و ربکههای اجأما ی به رک ا المیه ،فراخهان ،اخبار ،اطال ات جنبش ،چگـهوگی وضـعیت
ویروهای اوقالبی و ویروهای دولأی ،مهقعیتهای جغرافیایی -ارتباطی و پیاسها ومهدیافت برای ومهوـه
در سایت فیسبهک ،صفحهای با نهان «پروژم آمادمسازی ههاپیما برای هر رئیسجمههر» برپا رد هـه
طعنهای به رهبران و دیکأاتهرهای هوهرهای رب بهرمارمیرود در این صـفحه از وهـنی مبـارک،
رئیسجمههر مصر خهاسأهردمبهد به فکر بهأن چمدانهایش بارد هاربران بهیاری هـم خطـاب بـه
زینالعابدین بن لی ،رئیسجمههر مخلهب تهوس گفأند هه به مبـارک بگهیـد ،ههاپیمـایی هـم منأ ـر
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تهست همینین هاربران در صفحه فیسبهک با ارارم به قاوهن والت فهدالعادم هه از سی د )30سـا
پیش تاهنهن در مصر پابرجاست ،وهرأند« :ما خهاهان لغه والت فهدالعادم ههأیم ،ما بـا قلعوقمـع در
مصر مخالفایم و ما میخهاهیم آزاد باریم» .در مدت زمان  24سا ت 25 ،هزار وفـر بـه ایـن صـفحه
فیسبهک پیهسأند همینین ،بهیاری از هاربران رب فیسبهک ،به وواوه همبهأگی بـا مـردس تـهوس،
بهجای تصاویر خهد از پرچم این هوهر اسأفادمهردماود د.) www.telegraph.co.uk
جدول  :2تعداد کاربران اینترنت در کشورهای خاورمیانه عربی
نام کشور

تعداد کاربران اینترنت

کل جمعیت

متوسط سن

مصر

20.136.000

80.471.869

24

تهوس

3.500.000

10.432.500

24.9

الجزایر

4.700.000

34.895.470

27.1

لبنان

1.000.000

4.223.553

21.8

لیبی

353.900

6.419.925

24.2

مراهش

13.213.000

31.992.592

26.6

اردن

1.642.000

5.951.000

21.8

سهریه

4.469.000

21.092.262

21.5

یمن

2.349.000

23.580.220

17.8

ربهأان

9.774.000

25.391.000

24.9

(منبع))http://www.khabaronline.ir/news-126393.aspx( :

بااینوا  ،بهو رمیرسد هه منهجمترین و بـارزترین ومـهد هـدایت معأرضـان از رهگـذر فضـای
مجازی ،به رخدادهای مصر و جنبش مهسهس به  6آوری  ،مربهط بارد .جنبش جهاوان  6آوری  ،گروم
فیسبههی مصری است هه اومد ماهر در بهار  ،2008آن را برای پوـأیباوی از هـارگران رـهر صـنعأی
«المحله الکبری» هه برای ا أصـاب در تـاریخ  6آوریـ بروامهدارـأند ،طراویهـرد .وبالگوهیهـان و
خبروگاران از فیسبهک ،تهییأر ،فلیکر ،تاروماها و دیگـر ابزارهـای رسـاوه بـرای گـزارش ا أصـاب و
هودار به ربکهها دربارم فعالیت پلیس ،سازماودهی وفاظت قاوهوی و جلـب و رهـا بـه اقداماهایوـان
اسأفادمهردود .تا ژاوهیه  ،2009این گروم ،ودود هفأادهزار ضـه بهطهر مـدم جـهان و تحصـی هردم
دارت هه بیوأر آوها تا پیشازآن در سیاست ،فعا وبهدود و وگراوی اصلی آوهـا در «وبـهد آزادی بیـان،
خهیواوودساالری در وکهمت و رههد اقأصادی هوهر» ومهدیافأهبهد همینـین ا ضـای گـروم ،چنـد
رامپیمایی مهمی را برای آزادسازی خبروگارانِ در بند و ا أراضهای مرتب با جنـگ غـزم د 2008تـا
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 )2009در ا أراض به اسرائی سازماودهیهردود این گروم با تهزیع بیهتهزار برورهر یک روز پیش
از جمعــه خوــم ،مکــانهــایی را هــه بایــد معأرضــان واضــر رــهود و آویــه بایدفراهمهننــد ،در آن
توریحهردود آوها مردس را برمیاوگیخأند تا اطال ات خـهد را از رهگـذر ایمیـ بـهجای فیسبـهک و
تهییأر منأورهنند تا از مداخالت دولأی جلهگیریهنند د.)www.nytimes.com
وزارت خارجه ایاالت مأحدم ویز همزمان با گهأرش ا أراضهای مردمی ،صفحه ربـی «تـهییأر»
خهد را راماودازیهرد و در وخهأین مأن منأورردم آن به زبان ربی ،خطاب به مردس هوهرهای ربـی
یادآورردماست هه «....وارنگأن مأهجه «وقش تاریخی» ربکههای اجأما ی در دویای رب رـدماسـت
و ما میخـهاهیم بـا رـما گفأگـههنیم» د ) www.guardian.co.ukدر اوقـالب لیبـی ویـز ،رـبکههـای
اجأمــا ی و ارتباطــات مجــازی ،وقوـی پرروــگ دارــأند د .)www.aljazeera.comدر تــهوس فعــاالن
اینأروأی ،اطال ات خهد را دربارم اینکه چگهوه معأرضان میتهاوند از وهرـابه هههـاههال بـه نهان یـک
روش محاف ت از خهدران در برابر گاز ارکآور پلـیس اسـأفادمهنند ،بـا دیگـران بهارأراکگذارـأند
د.)www.slate.com
در لیبی ،ورسافزار گهگ ارت ،ابزاری راهبردی برای اوقالبیها بهرمارمیرفت .ورسافزار گهگـ

ارت1

به هاربر امکانمیدهد ،وقاط مخألف جهان را با اسأفادم از تصاویر ماههارمای و وقوـههای جغرافیـایی،
مواهدم و گوتوگذارهند با اسأفادم از این بروامه میتهان تصاویر واقعی ضب ردم از هرم زمین را بـا
قابلیت بزرگومایی مواهدمهرد .گهگ ارت با آخرین بروامـه اینأروأـی و تصـاویر مـاههارمای در آغـاز
آمریکای رمالی و اینک ،همه وقاط جهان را پهرشمیدهد این سـرویس هـه سـا ها فقـ دراخأیـار
سازمانهای جاسهسی قراردارت ،امروز به رک رایگان دردسـأرس همـه مـردس قـراردارد و هـرهس
میتهاود در هر وقطه از جهان ،این تصاویر را دریافتهند براساس این ،میتهان رـهرها ،خیابـانهـا و
سکهوتگامهای اوهاوی را آنگهوههه ههت ،مواهدمهرد ازسهیدیگر ،همکاری این بروامـه بـا مهتـهر
جهأجهی گهگ  ،این امکان را فراهممیهند تا هنگامیهه رهری از و ر گذراودممیرـهد ،فـرد بأهاوـد
هافیراپها ،رسأهرانها ،خهاروبارفروریها و هزاران مرهز تجاری هنار آوها را بیابد و همینین مـی-
تهان با هلیکهردن روی هریک از آوها جزئیترین اطال ات دربارم هریک را از مهتهر جهأجه گهگـ
دریافتهرد اوقالبیها این ابزار را در لیبی اسأفادمهردود بهگهوهایهه مخالفان رژیم سرهنگ قذافی ویـز
در رهر مصراته برای تعیین مح اسأقرار ادوات و امی ههاداران دولت از گهگ ارت اسأفادممیهردود.
........................................................................................................................
1. Google Earth
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اوقالبیهای لیبی با بهرمگیـری از گهگـ ارت تهاوهـأند اهـداف خـهد را بـا دقـت بـاال رناسـاییهنند
د.)www.theaustralian.com
در مصر ویز ربکه اجأما ی فیسبهک ،وقوـی بهـزا در سـازماودهی و هـدایت جنـبش معأرضـان

بر هدمدارت در این هوهر ،قأ جهاوی به واس خالد سعید ،موابه رویداد خهدسهزی محمد بـه زیزی
در تهوس ،زمینه رک گیری خیزش مردمی رد .خالد سعید ،بازرگاوی در اسکندریه بهد هـه  10ژوئـن
 2010به دلی وپرداخأن په بـه دو مـرمهر پلـیس مصـری در یـک هافیوـت ،ضربورـأم و بـر ا ـر
جراوات واردم هوأهرد د )www.thenational.aeاتهاس او پخش فیلمی از فهاد پلیس ،روی اینأروـت
بهد د ) www.bbc.co.ukدراینبارم ،رخصی با واس مهأعار «الوهید») 1هه هیچیک از فعاالن مصـری از

ههیت واقعی او اطال یودارود) ،صفحهای در فیسبهک به یـاد او و بـا رـعار «مـا همـه خالـد سـعید
ههأیم» ایجادهرد هه بهرغم اخأال در اینأروت مصر ،بیش از  375هزار ضه را به خـهد جلـبهرد و
وخهــأین ا ــالس همگــاوی بــرای وضــهر در روز «جمعــه خوــم» ،روی ایــن صــفحه ا السرــد د
 )www.facebook.comاین صفحه ،ویروی محرهه اصلی در اطالبرساوی ،هدایت ویروهای اوقالبـی و
مح تجمع اخبار و ا النهای مربهط به رویدادهای جاری مصر بهد هـه از رهگـذر فضـای مجـازی
ساماودهی و هدایتمیرد.
مقاسهای مصری ،اینأروت و خدمات تلفـن همـرام را بـرای سـرههبی و فروووـاودن ا أراضهـای
ضددولأی بهأند اما این اقداسها دیر بهاجرادرآمدود .معأرضان ،اخبار آوالیـن ا أراضهـای روز جمعـه
دجمعه خوم) را منأورهردود و فهرست میدانهای مهمی را هـه مـردس بایـدگردمیآمدوـد ،بـه همـه
اطالبدادود این فراخهانها در تهییأر و فیسبهک از ابأدای صبح جمعه منأورردود تهجـه بـه چنـین
ویژگیهایی بهد هه مهجب رد ،خبرگزاری روهتري در گزارری دربارم اوقالب مصر ،اوقالب مردس ایـن
هوهر را «اوقالب فیسبههی» بنامـد و پـدری مصـری ویـز ازلحـاظ وقـش مهـم فیسبـهک درهامیـابی
معأرضــان در تصــرف برخــی رــهرها در مص ـر ،وــاس دخأــر وــهزاد خــهد را فیسبــهک گذارــت د
.)www.cnn.com
افزونبر فضای مجازی ،تلهیزیهن ماههارم رب ،محملی وهین برای رک گیری تجربـه و ههیـت
موأرک در میان ا راب بهدماست دراینمیان ،هاوـا الجزیـرم بـه دلیـ پهرـش پیهسـأه واآرامیهـای
خیاباوی در برخی هوهرهای ربی دجز بحرین) به هنشگر اصلی غیروضهری در خیابـانهـای ربـی
........................................................................................................................
1. El Shaheed

18

نقش راهبرد رسانهای در شکلگیری جنبشهای نوین اجتماعی...

تبدی رد بهگهوهایهه بهیاری از هاررناسان تحهالت خاورمیاوه بر ایـن باوروـد هـه بـدون الجزیـرم،
سیاست و دیپلماسی مهمی در خاورمیاوه ومـیتهاوـد مطالعهرـهد ایـن رـبکه بـه دلیـ بـههارگیری
ابزارهای رساوهای جدید ،تهاوهأه از و ر بینالمللی ،سرآغاز آگاهی از مردسسـاالری در جهامـع ـرب
رهد دابراهیمی )126 :1390 ،بههرروی ،یافأههای مهجهد ،گهیای آن است هه جهامع رب ،وکهمأی
میخهاهند هه ررن و ویاز طبقات مخألف اجأما یاش همخهاویدارأهبارد دوصری.)41 :1390 ،
قرارگیری خیزشهای مردمی در هوهرهایی ماوند مصر ،تهوس ،بحـرین ،یمـن ،اردن و پادرـاهی
مغرب و الجزایر در میدان دید رساوهها ،به افـزایش آگـاهی و ارـراف اطال ـاتی معأرضـان منجررـد
بهطهریهه وکهمتهای سروگهنردم قادروودود ،وقایع و اتفادهای رخدادم را بپهراوند.

ظتیجهگیری
رساوهها ،وسای ارتباطی وهین و ربکههای مجازی ،بهواسطهی سر ت ارتباطی بـاال وقوـی بهـیار
مهم در تحرک جنبشهای اجأما ی خاورمیاوه ربی دارأهاود این راهبرد رساوهای وـهین بـا رکهـأن
مرزهای زماوی و مکاوی ،محملی برای گرومهای بهواریهراودمردم ساخأار قدرت در جهامـع ههـأند.
وقش راهبرد رساوهای در رک گیری جنبشهای خاورمیاوه ربی به ودی بهد هه برخی تحلی گران از
آن به نهان اوقالب تهییأری یا فیسبههی یادهردود براسـاس ایـن بایـدگفت هـه وقطـه موـأرک ایـن
جنبشها وقش رساوههای الکأروویکی وهین در رک گیری آوهاست هه الیـههـای پـایینی جامعـه از آن
برای هنشگری ژئهپلیأیکی در برابر ساخت قدرت رسمی اسأفادممیهنند.
وهزم ژئهپلیأیک مهمی بر این وکأه ،مأمرهز است هه بخوی از قدرت در الیههای پایین جامعـه،
وهفأه است .هر واودی دفرد یا سازمان) برخالف ساخت سیاسی پیوامدرن هه ملت فاقد قدرت مـ ر
بهد ،در ساخت دولت مدرن ملت ،هنشگری فعا در مناسبات قـدرت و سیاسـت محهـهبمیرـهد
دراینمیان ،رساوههای مهمی به نهان ابـزار رصـه مـهمی ،میـداوی از قـدرت را فراهمسـاخأه هـه
اوحصار قدرت هالسیک هیئت واهمه را بهچالشهویدماست این رصه با نهان ژئهپلیأیـک مـهمی
در جهتدهی به خهاستها و آرمانهای مردس ،وقوی اساسـی یافأـهاسـت .ررـد و گهـأرش فنـاوری
اطال ات و ارتباطات ،امروزم در قالب اینأروت ،ماههارم و خلق ربکهها و جنبشهای وـهین اجأمـا ی
هه وکهمتها همأر تهان هنأر و رناسایی آوها را دارود ،مقهلـه سـنأی واهمیـت و قـدرت مطلـق را
بهچالشهویدماود و به رهروودان برای بیان ویازها و دیدگامهایوـان همـکمیهننـد ایـن وضـعیت در
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روود تحهالت هوهرهای ربی خاورمیاوه ،بهخهبی بازتابیافت .ماهیت اقأدارگرایاوه و اسهای سیاسی
هوهرهای ربی خاورمیاوه بهگهوهای است هه چندان برای جُهأار آزادیهای سیاسی مجالیومیدهنـد
و هزینه وقد و اسهایِ سیاسی اغلب واهارآمد را بهرـدت باالبردماوـد ازایـنرو ،قطـب ملـت بـه نهان
جزئی از ساخأار یک واود سیاسی با اتکا به افزایش وزن ژئهپلیأیکی خهد ،به قدرت مهل وکهمـت
واهنش ووانمیدهد این واهنشها به وهب و هدف تقاب دولت ـ ملـت بهـأگیدارد براسـاس ایـن،
وهزم هنشگری ژئهپلیأیک مهمی ،ساخت قدرت و سیاست هوـهرهای ربـی خاورمیاوـه و رـما
آفریقا را درهمرکهأه و سروگهوی بهیاری از وکهمتهای اقأدارگرا را بهدوبا دارأهاست.

منابع
.1منابع فارسی
 ابراهیمی ،وبیاهلل د« )1390تر یر ربکههای اجأما ی و هاوا هـای مـاههارمای در وقـهب و تکـهیناوقالبهای ربی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ش .2
 -اطا ت ،جهاد د )1376ژئوپلتیک و سیاست خارجی اهران وور مفید.

 آقایی ،داوود و همکاران د« )1391واهاوی وقش اینأروت و رساوههای اجأما ی جدید در تحهالتمنطقه خاورمیاوه و رما آفریقا» ،فصلنامه روابط خارجی ش .14
 بهرن ،اد د )1379بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه ترجمه مهرسیما فلهـفی چ  ،1اوأوـاراتسازمان صدا و سیمای جمههری اسالمی ایران ،مرهز تحقیقات مطالعات و سنجش بروامهای.
 پهرلکسلیماوی ،فاطمه د )1390قدرت ظرم در استراتژی خاورمیاظهای آمرهکاا چ  ،1اوأوـاراتپژوهوکدم مطالعات راهبردی.
 تامپههن ،جان د )1380رساظهها و مدرظیته ترجمه مهعهد اوودی تهران :اوأوارات سروش. -وافظویا ،محمدرضا د )1385اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک چ  ،1موهد :اوأوارات پاپلی.
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 واف یان ،محمدوهین د )1388دولت ،ظخبگان و توسعه در خاورمیاظه تهران :اوأوارات معاووتپژوهشهای سیاست خارجی.
 ومیرا مویرزادم و وبیاهلل ابراهیمی د )1389تحول مفاهیم در روابط بی الملل چ  ،1پژوهوـکدممطالعات راهبردی.
 جمویدیان ،مهرداد د« )1393بیداری اسالمی و سهم فنّـاوری و تکنهلهژیهـای ارتبـاطی در آن»،فصلنامه مطالعات رساظه و امت ش .1
 درایهد آالسدیر و اچ .بلیک جرالد د )1374جغرافیای سیاسی خاورمیاظه و شمال آفرهقا ترجمهدرم میرویدر تهران :دفأر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،وزارت امهر خارجه.

 دهویار ،وهین د« )1385آمریکـا و خاورمیاوـه رویکردهـا و راهبرهـا» ،سجلاه اطالعرسااظی وکتابداری کتا

ماه علوم اجتماعی ش  106تا .108

 سردارویا ،خلی اهلل و مصـطفی ویـدری د« )1394تحلیـ جنـبش اجأمـا ی مصـر در چـارچهبو ریههای مأرخر جنبشهای اجأما ی جان فهران» ،فصلنامه سیاست ،دورم چه وپنجم.
 -هاویاوی راد ،مراد د« )1387تحلی ژئهپلیأیک تحهالت هردسأان راد» ،فصلنامه راهبرد دفاعی ش 20

 الروا اوریک و دیگران د )1387جنبشهای ظوه اجتماعی ترجمه سید محمـدهما سـروریان ولی صبحد تهران :پژوهوکدم مطالعات راهبردی.
-

بدالهی ،رضا و همکاران د« )1391وقش رساوههای وهین در جنبشهای اجأما ی دمطالعه مهردی
جنبش تهخیر وا اسأریت)» ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات ش .18

 مجأهدزادم ،پیروز د )1381جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیاهی چ  ،1اوأوارات سمت. -محهنیان راد ،مهدی د )1382ارتباطشناسی اوأوارات سروش.
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 -مویرزادم ،ومیرا د )1381درآمدی ظرری بر جنبشهای اجتماعی وور پژوهوکدم اوقالب اسالمی و اماس خمینی.

 منهفیلد ،پیأر د )1385تارهخ خاورمیاظه ترجمه بدالعلی اسپهبدی اوأوارات لمی و فرهنگی. میرویدر ،درم ،رسه افضلی و اسکندر مردای د« )1390ژئهپلیأیک از وگاهی دیگـر :تمرهززدایـیاز داوش قدرت» ،پژوهشهای جغرافیای اظساظی ش .78
 مه قی گیالوی ،سید اومد و بهزاد طارزادم د« )1391وقش و تر یر فضای مجازی بـر جنبشهـایاجأما ی مطالعه مهردی مصر» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ش .27
 وای ،جهزف د )1387ددرت در عصر اطالعات اي واقعگراهی تا جهاظیشادن ترجمـه سـعیدمیرترابی پژوهوکدم مطالعات راهبردی.
 وصری ،قدیر د« )1390ترملی و ری در ماهیت و روود تغییر در جهان رب» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ش .2 -ههور ،اسأهارت و وات الودبای د )1382رساظه ،ده و فرهنگ ترجمه مهعهد آریاییویا تهران :وور سروش.
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