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  چکیده

، استفاده ابزاري )2011-2010( برجسته جنبش انقالبی مصر يها یژگیکی از وی
ویژه اینترنت و تلفن همراه   اطالعاتی و ارتباطی نوین بهيها يمعترضان از فناور

 یده امی و یوتیوب؛ قابلیت پتوییتر، بوك سی اجتماعی چون فيها رسانه. بود
 شهروندي از طریق تلفن همراه و اینترنت ينگار متنی و نیز کارکردهاي روزنامه

 ارتباطی فناوري اطالعاتی يها لی؛ و سایر پتانس) رسمیيها در پیوند با رسانه(
. اند  در مراحل مختلف تحوالت انقالبی مصر داشتهيا جدید، نقش قابل مالحظه

، »انقالب اینترنتی«، »يتوییترانقالب «، »یبوک سیانقالب ف«طالحاتی چون اص
و غیره، اگرچه شاید ماهیتی شعارگونه داشته و از دقت علمی » انقالب سایبري«

به دور باشند، اما اهمیت ارتباطات جدید در فرایندهاي انقالبی مصر و سایر 
  .دهند یکشورهاي خاورمیانه را نشان م
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 و دقیقی از نقش نانهیب  تالش خواهد شد ارزیابی واقعدر این مقاله
 اطالعاتی جدید در جنبش انقالبی مصر يها يارتباطات مجازي ناشی از فناور

 ییگرا  اطالعاتی جدید بر امکان کنشيها يارزیابی تأثیر فناور. داشته باشیم
ان  آنالین و تقویت تعامل کنش آنالین و آفالین، امکيها سایبر، آفرینش کنش

 اجتماعی، آشکارگی سرکوب و در نتیجه کاهش توان سرکوبگري يساز شبکه
دهی،   افشاسازي ناشی از ارتباطات، بسیج، سازمانيها زمیحکومت بر اثر مکان

ند انقالب مصر یبازنمایی و پخش اخبار و اطالعات مرتبط با جنبش در فرا
ن نیز به بررسی این در پایا.  مباحث این مقاله را تشکیل خواهند دادنیتر عمده

 در پیروزي انقالب ي جدید ارتباطیها ي که جایگاه فناورمیپرداز یمسئله م
مثابه متغیري مستقل   ارتباطات مجازي را بهتوان یا می آاین کهست و چیمصر 

 مقاله حاضر، ی هدف اصلحساب آورد؟ در کامیابی جنبش انقالبی مصر به
باطی از این منظر است که این ي جدید ارتها ي فناورنقش و جایگاهدرك 
 و نه خود کارگزار، بلکه ابزاري است که  هستند به خودي نه علتابزارها

 کننده تیمثابه یک تسریع و تقو  خاص بهيها نهیتحت شرایط وجود علل و زم
این همان نقش و جایگاه واقعی . در خدمت اهداف کارگزاران خواهد بود

  .ر انقالب مصر است ارتباطی جدید د-فناوري اطالعاتی 
 ارتباطی نوین، اینترنت، تلفن - اطالعاتیيها يفناور : کلیديهاي هواژ

  .، مصر اجتماعیيها همراه، کنش جمعی، جنبش
 

  مقدمه
 ی تبدیل به منابع-ویژه اینترنت و تلفن همراه  به-تباطی نوین ر ا- اطالعاتیيها يفناور

 يها دهی و عمل جنبش زمانازآن، سا مهم براي بسیج کنش جمعی و ابداعات پس
 يها تلفن). Eltantawi & Wiest, 2011: 1207(اند  اجتماعی در سراسر جهان شده

 در حال دگرگون کردن گستر همراه، ایمیل یا پست الکترونیکی و شبکه جهان

                                                   
1. world wide web 
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 و خود را بروز کنند ی، همکاري مکنند ی هستند که فعاالن ارتباط برقرار مییها وهیش
 تلفن همراه هماهنگ شده بودند، ۀ وسیل تراضات علیه بانک جهانی که بهاز اع. دهند یم

 دگرگونی در يها اند، نمونه شده ساخته  که براي دور زدن سانسورییافزارها تا نرم
جمله   گوناگون ازيها دانشمندان از رشته. اند  اجتماعی فراوانيها انداز جنبش چشم
 و ها نامه انیشمار زیادي مقاالت علمی، پا، علم سیاست و ارتباطات، با یشناس جامعه
اند، در حال تالش براي فهم این  شده  به بعد منتشر1980 که از اواسط دهه ییها کتاب

، این موضوع به یک حوزه 1990که تا اواسط دهه   طوري   بهباشند ی مها یدگرگون
  ).Garrett, 2006: 202-203(شده بود   پژوهشی ثابت تبدیل

 ها يمجموعه وسیع و متنوعی از فناور) ICTs (ی اطالعاتی و ارتباطيها ي تکنولوژ
 کالمی، يها امیارسال و دریافت انواع پ(ها   که براي برقراري ارتباط بین انسانندسته

و نیز براي تولید، انتشار، نگهداري و بازیابی اطالعات به کار ) صوتی و تصویري
ها و  افزار، رسانه افزار، نرم ، ترکیبی از سخت اطالعاتی و ارتباطیيها يتکنولوژ. روند یم

ظهور و رواج  .دنشو ی پخش و توزیع اطالعات و محتوا را شامل ميها ستمیحتی س
ویژه انقالب اینترنت در یک   به، در دو دهه گذشتهی اطالعاتی و ارتباطيها يتکنولوژ

دچار دگرگونی ) ها را عناصر سیاسی و روابط بین آن(  عرصه سیاست،دوره بسیار کوتاه
 و ارتباطات کامپیوتري و دیجیتالی، امروزه تمام مفاهیم ها يظهور تکنولوژ. کرده است

 که ماهیتی ارتباطی و شوند ی تعریف مییها  از صفتيریگ عرصه سیاسی با بهره
 اطالعاتی و ارتباطی مانند الکترونیکی، يها ي تکنولوژيا هیمفاهیم پا. اطالعاتی دارند

شهروند : دهند ی ماهیت جهان جدید را نشان م،جازي، سایبر و آنالیندیجیتالی، م
الکترونیکی، حکومت /  سایبر/دیجیتالی، دمکراسی دیجیتالی/ الکترونیکی، دولت مجازي

 -ها اشاره به عصري دارند که در آن جامعه الکترونیکی آنالین و امثال آن/ الکترونیکی
عد وجودي  داراي حداقل یک بییها ها، اجتماعات و سازمان متشکل از انسان

  ).234-233: 1381 ،منتظر قائم ( و سیاست الکترونیکی در حال ظهور است-الکترونیکی
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هاي اخیر با گسترش ابزارهاي جدید ارتباطی، شکل جدیدي از تفکر و  در سال
 اینترنت، :در این راستا ابزارهایی مانند.  اجتماعی در حال پیدایش است-کنش سیاسی

ي فضاي مناسبی براي ایجاد ارتباط دوسویه و بعضاً چند ا ماهوارهي ها شبکهیل و موبا
تلقی عنوان ابزاري ساده براي انتقال معانی  ها که در ابتدا به رسانه. اند سویه ایجاد کرده

هاي  که با تأسیس شاهراه اند شده داراي چنان جایگاهی ، در عصر حاضرشدند یم
 در را ي متفاوتیها کنشو  و معانی تحت تأثیر قرار دادها اطالعاتی، کل حیات انسان ر

، رتباطیاي نوین ها يآور ارتباطات و توسعه فندر حوزه تحول . اند زندگی پدید آورده
نظري و  (است شده عرصه قدرت سیاسی و اقتصادي در جهان منشأ تحوالت عظیم در

  ).1395قلی پور، 
ار ذ مدرن شاهد گه باور است که جامع بر این- اندیشمند فرانسوي-ژان بودریار 

ها و  نشانه  در جامعه جدید اصالت بااست و 1»وانمودگی«از مرحله مادي به مرحله 
هاي الکترونیک، فرهنگ عصر اطالعات را در چارچوب انتقال  واسطه .باشد می نمودها

هاي  جماعتعنوان  بههاي اجتماعی،  شبکه .)354: 1380کاستلز،  (دهند نمادها شکل می
ي ها سایتها و  روم ها، چت هاي ایمیل، وبالگ مجازي در فضاي سایبر از طریق گروه

ظهور جامعه  .آورند یابی، محیطی را براي تعامل و تبادل آراء به وجود می دوست
زمانی   ازجمله ارائه واقعیت مجازي، سیاست بر بال رسانه، زمان بیییامدهایاي، پ شبکه

از . زمان با انقالب اطالعاتی همراه خود آورده است  را همو جنگ مجازي و تهدید نرم
فناوري «: سدینو ی مآشوب در سیاست جهان  در کتاب»روزناجیمز «این منظر، 

ها را چنان فشرده  ها و جنبش زمان الزم براي بسیج سازمان الکترونیک جدید مدت
ها و  ند بر هم انباشت شدن مهارتنتوا ساخته است که شهروندان عمالً می

 ببینند که براي رویدادها پیامدهایی دارند و يتر هاي خود را در قالب بزرگ گیري سمت
 شهروندان به حدي در مقایسه با گذشته يها يریگ ها و سمت توانایی بسیج مهارت

                                                   
1. simulation 
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تر شده است که اثر عملی آن افزایش توانایی تشخیص و بیان آشکار  بیشتر و وسیع
  ).37-36: 1384روزنا، ( »جمعی استمشارکت مدنی مؤثر در اقدام 

 و نقشی که برخی از . م2010 انقالبی خاورمیانه در سال يها با آغاز جنبش
 ها زشی اطالعاتی و ارتباطی نوین در این خيها يپژوهشگران این تحوالت براي فناور

  انقالبی خاورمیانه در ابعاد گوناگونيها  و جنبشها يقائل شدند، بحث رابطه این فناور
 ییها  چنین بحثرسد یبه نظر م.  را برانگیخته استیتوجه خود توجه پژوهشی قابل

جایی که به باور پژوهشگران، . بیش و پیش از همه در مورد مصر مطرح باشد
  در مراحل مختلف انقالب، در پیش، حین و پس ازيا  اجتماعی نقش عمدهيها رسانه

 را که ییها لیها و تحل وعه پژوهشاگر با اندکی اغماض مجم. انقالب ایفا نمودند
و جنبش ) طورکلی به( انقالبی خاورمیانه يها تاکنون درباره فاکتورهاي مؤثر بر جنبش

 مواجه ها لیبندي کنیم، با دودسته تحل شده، دسته انجام) طور خاص به(انقالبی مصر 
توجهی به ها هستند که اساساً  ها و پژوهش  آن گروه از نوشته،دسته اول: خواهیم بود

نداشته و بیشتر از منظر ) ها(در این انقالب » ابزارهاي از جنس فناوري«نقش و کارکرد 
 ییگرا  اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و نیز مبانی فکري و ایدئولوژیک و کنشيفاکتورها

 که با تأکید ندست هها اما دسته دوم گروهی از پژوهش. اند واقعی به این بحث پرداخته
نوعی در دام جبرگرایی  ، به)ها(ویژه ابزارهاي فناورانه در این جنبش  اري بهبر ابعاد ابز

، در واقع  بنیاد- به تغییر فناوري اطالعاتینانهیب شده و با نگاهی خوش  گرفتارفناورانه
 براي ایجاد ها ي توسط این فناورشده جادی ايها  و چالشيها تیاز ارزیابی محدود

این دو . اند  این تحوالت بازماندهيا نهیاز توجه به شرایط زم غفلت ورزیده و نیز ،تغییر
رویکرد متفاوت هرچند هرکدام در حوزه مورد بررسی و تأکید خود وجوهی از بحث 

                                                   
1. technological determinism 
2. ICT-based change 

-هاي  گیرند که با موج انقالب هاي ژورنالیستی و غیر علمی قرار می ها اغلب در زمره نوشته  این دسته از تحلیل
 .به راه افتاده استخاورمیانه 
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 که دو سر طیفی متضاد باشند که بسیاري از رسد ی، اما به نظر مکنند یرا روشن م
  .پندارند یاهمیت م اند و یا کم  میانه طیف را به فراموشی سپردهيها تیواقع

 يها  ما را از فهم بسیاري از وجوه انقالبيا  چنین دوگانهاین که با درك 
 ارتباطی نوین و - اطالعاتیيها يخاورمیانه بازخواهد داشت، ما در بررسی رابطه فناور

ویژگی عمده چنین .  را اتخاذ خواهیم کرديا انهی مدجنبش انقالبی مصر، رویکر
ین است که ضمن توجه کافی به نقش و تأثیر ابزارهاي فناورانه رویکردي عبارت از ا

در کنش انقالبی مردم مصر، رابطه علت و معلولی بین این ابزارها و تغییر سیاسی برقرار 
ما تالش خواهیم کرد که وجوه . افتد ین به دام جبرگرایی فناورانه نمی و بنابراکند ینم

 نوین براي جنبش انقالبی مصر را توأمان گونه فناوري اطالعاتی گونه و چالش فرصت
 میانه و ارزیابی يسوي رویکردها چنین نگاهی تحلیلگر هوشمند را به. مدنظر قرار دهیم

 و جبري رهنمون یتی تک عليها متغیرهاي مختلف تأثیرگذار و پرهیز از پژوهش
  .خواهد کرد

ابتدا به : میریگ ی ادامه بحث را در دو جهت پی ميا  با توجه به چنین مقدمه
 فناورانه را ي که چرا بایستی نقش ابزارهامیپرداز یبررسی پاسخی براي این پرسش م

در انقالب مصر جدي بگیریم؟، این بخش در واقع شامل استدالالتی براي آشکار کردن 
در بخش دوم .  جدید در روندها و فرایندهاي انقالب مصر خواهد بوديها نقش رسانه

 که چرا نبایستی در دام جبرگرایی میپرداز ی این پرسش مبه بررسی پاسخی براي
مثابه   جدید در عمل بهيها  رسانهيها  و چالشها تیفناورانه افتاد؟ این بخش محدود

در پایان . دینما یها را گوشزد م موتور تغییر انقالبی را برجسته نموده و حتی موانع آن
گاه واقعی متغیر فناوري اطالعاتی و  خواهد آمد که در آن تالش شده تا جایيریگ جهینت

  . مصر روشن گرددیارتباطی در جنبش انقالب
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  ي جمعیها کنشدر ارتباطی نوین - اطالعاتیيها ينقش فناور
ارتباطی نوین در جنبش انقالب  - اطالعاتیيها ي در دفاع از نقش فناورتوان یآیا م

شده پاسخ ما به این  جام انيها مصر شواهدي ارائه داد؟ با توجه به مجموعه پژوهش
 ارتباط يها وندگاهی پنیتر  برخی از عمدهمیکن یما در اینجا تالش م. پرسش مثبت است

 اجتماعی را که بیشتر در جهت تقویت و تسهیل این يها  جدید و جنبشيها رسانه
 به کوتاهی برشمرده و این ادعاهاي تئوریک را با شواهدي از ندینما یها عمل م جنبش

  .میینما  میمصر مستندانقالب 
  معیمثابه عرصه کنش ج تقویت حوزه عمومی به) الف

 باعث دگرگونی حوزه عمومی توانند ی ارتباطی نوین م- اطالعاتیيها ي فناور
شده و با گسترش و تقویت آن در مقابل حوزه خصوصی و نیز حوزه عملکرد و 

 بیشتر آن و در يریپذ یدخالت حکومت، منجر به باز شدن سیستم سیاسی و دسترس
 ییها یژگیو.  اجتماعی شونديها  سیاسی براي جنبشيها نتیجه فراهم شدن فرصت

، رهایی از قید  کمتر و احساس امنیت و آزادي بیشتر، تعاملی بودنيریپذ چون نظارت
ویژه اینترنت   جدید بهيها رسانه...  هویتی، ارزانی نسبی، و يریپذ مکان و زمان، انعطاف

توجه براي تعریض و تقویت  ه را تبدیل به ابزارهایی داراي پتانسیل قابلو تلفن همرا
پیشینه پژوهشی نیرومندي درباره ). 45-35: 1390 پور، یقل(حوزه عمومی کرده است 

 يها  جدید بر گسترش حوزه عمومی و بنابراین فراهم کردن فرصتيها تأثیر رسانه
نظران بزرگی ازجمله  صاحب.  اجتماعی وجود دارديها سیاسی براي کنش جنبش

  به توسعه حوزه عمومی اشارهیده  جدید در شکليها مانوئل کاستلز بر نقش رسانه
 اجتماعی جهانی را يها کاستلز همچنین جنبش). Castells, 2008: 78-79(اند  کرده 

 يا  پیرامون نظام رسانهجادشدهی کنشگران این حوزه عمومی جهانی انیتر ییکی از اصل
  ).Ibid: 85 (داند یم

                                                   
1. interactivity 
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 جدید در پیش، يها  و گسترش حوزه عمومی بر اثر رسانهيریگ  شواهدي از شکل
بخش اعظم محتواي تولیدشده توسط انقالبیون . انقالب مصر وجود دارد حین و پس از

 يگذار بوك، پورتال به اشتراك مصري با استفاده از رسانه اجتماعی از قبیل فیس
 متنی ارسال و پخش یده امیا پی) SMS(مات پیام کوتاه ، و خدتوییترویدئوي یوتیوب، 

ها   و آنکردند ی بین کاربران را فراهم مها امکان ارتباط همتراز این رسانه. شد یم
 و تصاویر خود را به ها دهی اتوانستند یبنابراین کاربران م.  به هم متصل شوندتوانستند یم

ترین  ست است که بگوییم یکی از مهمبنابراین در. شمار کثیري از مردم منتقل کنند
 عمومی در جوامع مدرن يها هاي افکار عمومی و حوزه وسایلی که از طریق آن گرایش

 يها ياهمیت فناور. ، اینترنت استشوند یگرفته و منتقل م ویژه مصر شکل عربی و به
 ارتباطی جدید در گسترش حوزه عمومی در جریان این انقالب از این -اطالعاتی

ي جغرافیایی و امکان مرزها کردن رنگ  با کمها ي که این فناورشود یعیت ناشی مواق
 يصدا کی و دندیکش ی، سانسور رسانه حکومتی را به چالش می اخبارالملل نیبانعکاس 

 رسمی يها دگاهی و دها استی رسانه سنتی که تنها سيها یآلترناتیو براي خروج
دیگر اینترنت از طریق یک  عبارت به. وردندآ ی، فراهم مندردک یحکومتی را منعکس م

، شناسد یکه هیچ مرز فیزیکی را نم» شده مجازي تعریف«جهان سایبري در حال ظهور 
. نمود یطور همزمان فراهم م امکان جریان به داخل و جریان به خارج اطالعات را به

ایی براي به  اینترنت از طریق گسترش اطالعات در حوزه عمومی فرصت گران،بنابراین
). Khamis & Vaughn, 2011: 3-4(کرد  یبسیج عمومی در فراسوي مرزها فراهم م

دهنده  انقالب مصر نشان«کنند  ی ميریگ جهیطور که طنطاوي و ویست نت  آن،بنابراین
دهی و   و سازماناسیمق شده توسط رسانه اجتماعی براي بسیج بزرگ  فراهميها فرصت

  ).Eltantawi & Wiest, 2011: 1218(» . اجتماعی استيها اجراي جنبش
  

                                                   
1. peer to peer connection 
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   جدیديها  شهروندي رسانهينگار کارکردهاي روزنامه) ب
 عمومی، مشارکتی، ينگار  عناوین روزنامهباکه  ( شهرونديينگار روزنامه

، عملی است که )شود ی نیز شناخته م خیابانیينگار ، یا روزنامهدموکراتیک، چریکی
ز شهروندان نقش فعالی را در فرآیند گردآوري، طی آن یک شهروند یا گروهی ا

هدف از این عمل فراهم . ندینما یگزارش دهی، تحلیل و انتشار اخبار و اطالعات ایفا م
اعتماد، دقیق، گسترده و مناسب است که یک دموکراسی  آوردن اطالعات مستقل، قابل

 يها  از رسانهاین همان کارکردي. )Bowman & Willis, 2003: 9(به آن نیاز دارد 
طبق دیدگاه آیدل و . مشاهده بود وضوح قابل جدید است که در جریان انقالب مصر به

 يها  به اینترنت رفته و از طریق شبکهتوانند ی مردم مکه یهنگام«) ) 2011 :26نانس
 سانسور يها اجتماعی مستقیماً به معترضان گوش دهند، دیگر مجبور نیستند گزارش

در طی اعتراضات مصر فعاالن . » تحت کنترل حکومت را بخوانندياه شده در روزنامه
 حقوق بشر منتقل کرده یالملل نی ببانان دهی معترضان را به ديها تالش کردند تا گزارش

آیدل و نانس .  برسانندیالملل نی بيها شده توسط فعاالن را به رسانه و تصاویر گرفته
ها   بلکه مخاطب آنکردند ییت نمی مصریان تو که فعاالن تنها براي دیگرشوند ییادآور م

 روز انسداد اینترنت، 5ها در طول  که آن شاهد آن.  و جهان بودیالملل نی بهاي رسانه
، بازهم شد ی خوانده نمها ي توسط دیگر مصریآسان  بهشان يها یتی توکه ییعنی هنگام

  .کردند یمسافت زیادي را براي دسترسی به اینترنت طی م
 پلیس يگر ی و وحشیرحم ی را از بيا مصري ویدئوهاي پردازش نشدهمعترضان 

در طول مدت .  ویدئو انتقال دادنديگذار  به اشتراكيها سایتبه یوتیوب و دیگر 
که صدایشان را به بیرون   براي آنيا نگاران حرفه که روزنامه انسداد اینترنت، درحالی

 از خطوط زمینی براي فراخوان حامیان برسانند در حال مبارزه بودند، معترضین خیابانی
                                                   

1. citizen-journalism 
2. guerrilla 
3. street journalism 
4. Idle & Nunns 
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 براي مخاطبان توییتر معترضین را ترجمه و در يها این حامیان گزارش. استفاده کردند
  ).Ishani, 2011( مشتاق اخبار و رویدادهاي جدید منتشر کردند یالملل نیب

ش  گزاريا نگاران حرفه هاي قاهره باال گرفت، روزنامه که خشونت در خیابان  هنگامی
 يها رویدادها را دشوار یافتند، اما جوانان مصري که در قلب رویدادها بودند و تلفن

 به همان اندازه یت کردن زندهیهمراهی که حاضر و مهیا بود، منجر به آن شد که تو
 همچون اعتراضات، ییها تی در وضعدیگو یعالوه بر این یورك م.  شیوع یابدها يریدرگ
شهروندي بر خطرات آن در فراهم کردن اطالعات نادرست غلبه  ينگار  روزنامهيها تیمز

شناسند  ی یا حتی الجزیره مMSNBC و CNN کشور خود را بهتر از ها يدارد، چرا که مصر
)York, 2011 .(مورد اعتمادترین و معتبرترین توانند ینگاران م روزنامه-بنابراین شهروند 

  . سیاسی مهم باشندمنبع اخبار و اطالعات در طول این رویدادهاي
جا   که فراسوي ارتباطات سریع، تلفن همراه نزدیک و همهدهد یبریسون گزارش م

 کند یاو اضافه م. حاضر، براي معترضین فرصت ثبت رویدادهاي جدید را فراهم کرد
 همراه به معترضان احساس مالکیت يها همچون ابزارهاي ساخت روایت انقالب، تلفن

 به روایتی یده ها نیز در شکل  آنيها د و متن، ویدئوها و عکسبر رویدادها را بخشیدن
  :شوند یادآور میآیدل و نانس . که باقی خواهد ماند، مورد استفاده خواهند بود

 قیام مصر، سست شدن تدریجی روزنامه و يها یژگییکی از و«
که عموم مردم مضحک بودن  تلویزیون دولتی بود، تا جایی که هنگامی

. نگاران شروع به استعفا کردند ویدادها را دیدند، روزنامهپوشش خبري ر
 تلویزیونی يها شده توسط شبکه هرچند مغایرت محتوایی فراهم

 فراملی مثل الجزیره در این فرایند مؤثر بودند، اما يا ماهواره
 ییها لمیها نیز اغلب مـتأثر از اطالعات و قطعه ف  این کاناليها گزارش

 Idle and( »شد ینگاران در میدان تهیه م زنامهرو-بود که از شهروند

Nunns, 2011: 20(.  

                                                   
1. live- tweeting 
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 فراملی همچون الجزیره و نیز يا  ماهوارهيها  در نتیجه پوشش خبري شبکه
لحظه و دستکاري نشده از  به نگاران که اطالعات لحظه روزنامه- شهرونديها گزارش

 عموم مردم از رسانه ملی  برحسب درك، یک بحران اعتبارنمودند یفراهم مرا ها  کنش
  .و تحت کنترل حکومت به وجود آمد

  
  کنترلآشکارگی سرکوب و کاهش توان ) ج

 بودن ابزارهاي فناورانه جدید و قابلیت ییجا در عصري که ویژگی عمده آن همه
ویژه نخبگان سیاسی  انتشار سریع اطالعات از مجاري گوناگون است، همه افراد به

در . لحظه گفتارها و کردارهایشان برهانند به نظارت دقیق و لحظه خود را از توانند ینم
این عصر هر گفتار و کردار متبادر کننده خشونت و سرکوب و هر عملی که توسط 

شده و در معرض  سرعت در مقیاس جهانی پخش ، بهردیگ یپلیس در خیابان صورت م
 سایر بازیگران سطوح  ویالملل نیها و نهادهاي ب توجه افکار عمومی جهانی، سازمان

 فارغ از توانند یها نم بنابراین حکومت. ردیگ ی و جهانی قرار ميا مختلف ملی، منطقه
پیامدهاي پخش گسترده تصاویر و اطالعاتی که افکار عمومی جهانی و حتی 

، دست به مقابله عریان با کند یها بسیج م  را علیه آنیالملل نیسازوکارهاي حقوقی ب
 این اعتراضات در حال تهدید امنیت و این کهال جمعی بزنند، ولو اعتراضات و اعم

  . بهره ببرندزیآم  خشونتيها ثبات ملی باشند و از روش
 فناوري يها تی جنبش انقالبی مصر در طول اعتراضات خود به نحو بارزي از قابل
زاك بریسون . جدید براي کاهش ظرفیت سرکوب و مقابله حکومت استفاده کرد

مثابه یک ابزار مدیریت دفاع و فشار   بهبوك سی که چگونه فدهد یاره گزارش مب دراین
مثال  عنوان به. گرفت ی اپوزیسیون مصر مورد استفاده قرار ميها توسط برخی از گروه

 شرح داده  که یکی از سازمان دهندگان ارشد حزب جبهه دموکراتیککنند یها ذکر م آن

                                                   
1. credibility crisis 
2. Democratic Front Party 
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 بوك سیکومت فرصتی فراهم نموده است به فها چگونه هر موقع که ح است که آن
که  هنگامی«طبق اظهارنظر این سازمان دهنده، . اند عنوان یک ماشین فشار روي آورده به

 ژانویه شکسته و به زور داخل شدند، ما 26نیروهاي امنیتی دربِ مقر جبهه ما را در 
 کردن این يا منظور برانگیختن خشم عمومی و رسانه بوکی به فوراً یک گروه فیس
به همین ترتیب محمد مصطفی ). Brrison & Lee, 2011: 28(» موضوع تشکیل دادیم

ویژه   خود بهيها لیدهی این انقالب از موبا سازمانعوامل  که چگونه دهد یشرح م
 پلیس يگر ی تلفن همراه براي ثبت رویدادهاي دستگیري یک نفر یا وحشيها نیدورب

  ها جلب یت کردن دوباره آنیبوك و تو ها به فیس ري آناستفاده کرده و با انتقال فو
  ).Khamis & Vaughn, 2011:12(نمودند  یتوجه کرده و کسب حمایت م

  
   جدید کنشيها تی ارتباطی نوین و ظرف– اطالعاتی يها يفناور) د

 يا  تلویزیون ماهوارهيها ظهور و گسترش ارتباطات اینترنتی در کنار ظهور کانال
، تحت کنترل دولت، و تحت  یکپارچهيا دگرگونی مهم از الگوي رسانهمنجر به یک 

در . تر شده است  و متنوعتر انهی تکثرگرايا انداز رسانه مالکیت حکومت، به یک چشم
انداز جدید بسیاري از صداهاي متنوع و رقیب که نمایانگر مواضع و  این چشم

 و بر رونق شده دهین واحد شن در زماتوانند ی سیاسی متنوع هستند، ميها يریگ جهت
هاي افکار عمومی   طیف وسیعی از گرایشيبند  سیاسی جاري و صورتيها بحث

ویژه اینترنت، مدلی از ارتباط را پیشنهاد   اطالعاتی و ارتباطی نوین، بهيها يفناور. بیفزایند
 ممانعت طور بنیادین نسبت به قواعد حکومت مقاوم است، بنابراین با ایجاد  که بهکنند یم

و جلوگیري از توانایی حکومت براي کنترل جریان اطالعات و ارتباطات سیاسی، ظرفیت 
  ).Garrett, 2006: 213(دهند  یسانسور و سرکوب حکومت را کاهش م

                                                   
1. monolithic 
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 يها  رسانهيها  جدید براي دور زدن سانسورها و کنترليها ي فناوريها تی قابل
ت است این است یاما آنچه حائز اهم. سنتی آشکار است و نیازي به بحث بیشتر ندارد

تمام . رندیگ یها قرار م  جدید نیز مورد کنترل و سانسور حکومتيها که خود این رسانه
 تالش يا  مخلوع خاورمیانه و ازجمله رژیم حسنی مبارك در مرحلهيها يکتاتورید

اما راه . هند جدید را مورد کنترل و به عبارتی مانیتورینگ قرار ديها کردند تا این رسانه
 ژانویه 28مثال در  عنوان به.  استشده هی تعبها يز از این سانسورها در خود این فناوریگر

، حکومت مصر خدمات اینترنت و تلفن همراه را در سراسر کشور قطع کرد که 2011
این قطعی و انسداد اینترنت و تلفن همراه که .  منجر شديا هفته کیبه یک قطعی تقریباً 

 یک هفته ادامه داشت، فعاالن را مجبور کرد تا براي ارسال ویدئوها به تقریباً
 1ftp  نوآورانه بیشتري همچون ایجاد حسابيها حل  راهیالملل نی خبري بيها سازمان

ها یافتند استفاده از خطوط زمینی براي اتصال به  حل دیگري که آن راه. پیدا کنند
 با یالملل نی بيها یق تماس با شماره اینترنت کشورهاي همسایه از طريها سیسرو
 ییها توییتاتصالی که کند بود اما براي ارسال .  بودتر یمی قديریگ  شمارهيها مودم

 فاکس و يها نی، ماشها حتی متوسل به کد مورس آن. درباره رویدادها کافی بود
ها  آن. دهندکوتاه رادیو شدند تا اخبار رویدادها را به بیرون انتقال   موجيها فرستنده

 را به مصر قاچاق کردند که ویژگی يا  ماهوارهيها  و مودميا  ماهوارهيها همچنین تلفن
براي  . مصر وابسته نبودنديها رساختیها این بود که براي ایفاي کارکرد خود به ز آن

 مرکز پیام جایگزین دایر کردند که به يها دور زدن انسداد تلفن همراه، معترضان شماره
.  ادامه دهندتوییتر و استفاده از خدماتی چون ينگار امی به پداد یواحی اجازه مبرخی ن

که حکومت مصر شبکه تلویزیونی الجزیره در قاهره را بست و  عالوه بر این هنگامی
 الجزیره را از طریق ماهواره يها رئیس نمایندگی آن را بازداشت کرد و پخش برنامه

                                                   
1. file transfer protocol 
2. Dial -up 
3. morse code 
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 براي  و عرب ستبِرد عوض به ماهواره هات در ها ي مسدود کرد، مصرست لین
 ها تیها در دور زدن این انسدادها و ممنوع درهرحال، آن. تماشاي الجزیره متوسل شدند

  . و خالق بودندریپذ انعطاف
در طول .  براي کمک به خود سود بردندیالملل نی بيها معترضین همچنین از تالش

صحبت کن تا « کردند تا یک سیستم  تالشتوییترمدت انسداد اینترنت، گوگل و 
 با یک تلفن توانستند ی کنند، سرویسی که از طریق آن کاربران ميانداز  راه4» شودتوییت

. ي ثبت کرده و یا بشنوندتوییتر يها امی تماس گرفته و بدون نیاز به اینترنت پیالملل نیب
مکاري کرد ه»  شودتوییتصحبت کن تا « با سیستم پروژه خبري زنده جهان کوچک

ها   آنيها یکی از گزارش.  صوتی معترضان در میدان التحریر را ترجمه کنديها امیتا پ
 بود که داستان ربوده شدن در خیابان، ضرب و شتم و بازداشت يا  ساله15درباره پسر 

در طول دوران انسداد، برخی موارد ). Silver, 2011(کرد  یاش را بازگو م  روزه22
پدیدار شد که از مصریانی بود »  شودتوییتصحبت کن تا  «توییتر شده در حساب ضبط

که احتماالً از طریق تماس تلفنی با دوستان و یا اعضاي خانواده خارج از مصر درباره 
 جالب را برجسته يا دهیاین نکته آخر پد). York, 2011(این سرویس یاد گرفته بودند 

 حمایت آمد یها م ه از خارج براي آنفعاالن مصري توسط جریان اطالعاتی ک: کند یم
ها از طریق پوشش خبري خود از قیام مصر و  که در همان حال آن ، درحالیشدند یم

 در خارج تأثیر یالملل نی، در افکار عمومی بکردند یاطالعاتی که درباره آن فراهم م
 يمرز ون ارتباطی بريها  بسیج شبکهریناپذ  نقش اجتنابیروشن این امر به. گذاردند یم

را در تالش براي جذب حمایت و منابع سیاسی مورد نیاز براي پیدایش و افزایش 
  .دهد ینشان مرا کشش اراده عمومی 

                                                   
1. NIlesat 
2. Hotbird 
3. Arabsat 
4. speak-2-tweet 
5. the small world newsproject "alive" 
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طور خالصه قطع اینترنت توسط رژیم فقط پرهزینه نبود، بلکه نتیجه معکوس   به
ین  خو گرفته به دسترسی به اینترنت و موبایل را خشمگيها ياین مسئله مصر. نیز داد

 دسترسی به اینترنت بودند که يها کرده تحت تأثیر سال جوانان مصري تحصیل. کرد
 و منجر به یک حس استحقاق براي هها با یکدیگر را شکل داد دیدگاه و ارتباط آن

که این دسترسی لغو شد  ، تا آنجا که هنگامیه بودها شد دسترسی به اینترنت در میان آن
، آنان به این نتیجه رسیدند )در جریان اعتراضات قطع کردکه رژیم اینترنت را  هنگامی(

 گفت در این مورد خاص، فقدان اطالعات در توان یبنابراین م.  را پر کنندها ابانیکه خ
جاي آنکه آن را متوقف   در جهان واقعی را تشدید کرد، بهییگرا جهان مجازي، کنش

د کردن اینترنت و تلفن همراه طبق دیدگاه عادل اسکندر، مردم مصر بر اثر مسدو. کند
ها به این انسداد  واکنش آن«: شدن نمودند توسط حکومت، احساس مورد توهین واقع

تر شدند، چرا که تالش حکومت براي تحقیر خود  تر و مصمم ها مقاوم آن... شدید بود
آن  مسدود کرد و مردم توان یها براي رژیم این بود که مصر را نم پیام آن. را نپذیرفتند

  ).Khamis, 2011(» از هم جدا کردتوان یرا نم
  
 یاسیظهور اشکال جدید کنش س: دگرگونی منابع عمل جمعی) ذ

 اطالعاتی و ارتباطی نوین در حال ایجاد يها يشواهد حاکی از آن است که فناور
 که در دهند ی ستیز و مبارزه هستند، و به فعاالن این امکان را ميها تغییراتی در مجموعه

کال نوین فعالیت ستیزگرانه درگیر شده و یا اشکال موجود ستیز را با محیط آنالین اش
داده در کنش جمعی تحت تأثیر  جمله تحوالت رخ طور خالصه از به. سازگار کنند

  :رد زیر اشاره کردا به موتوان ی اطالعاتی جدید ميها يفناور
 آنالین براي يها دیگر همسنگ عبارت ظهور اشکال آنالین کنش جمعی و یا به -

 )...ها و  بلوکه کردننویسی، طومارنویسی، البی کردن، نامه(کنش جمعی 
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 موجود براي استفاده در یک محیط فناوري يها کیسازوار کردن تاکت -
 ...) وییگرا ، هک، تحصن مجازي محورICTنافرمانی ( محور -اطالعاتی

  آفالینيها دهی کنش حمایت، بسیج و سازمان -

اینترنت نقش مهمی را در ایجاد یا دگرگونی بسیاري از اشکال کنش  هرحال  به
جمعی، از اقناعی تا تقابلی و از اقدامات فردي تا اقدامات جمعی بر عهده دارد 

)Postmes & Brunsting, 2002: 290-293 .(ویژه مورد سوم در  چنین کارکردهایی به
 يا در مقاله) 2011(ترین وون س و کایسحر خم. جنبش انقالبی مصر کامالً نمایان است

ازنظر این دو نقش رسانه جدید، قبل، در طول و . اند طور مفصل به این بحث پرداخته به
 ییگرا فعال کردن کنش: پیوسته مهم بود هم ویژه در سه روش به بعد از انقالب مصر به

ی مدنی  بود؛ تشویق درگیرشدگ خیابانیییگرا سایبر، که یک برانگیزنده مهم براي کنش
دهی معترضان و دیگر اشکال بیان سیاسی و باالخره  از طریق کمک به بسیج و سازمان

 را براي شهروندان يا  شهروندي، که عرصهينگار فراهم کردن شکل جدیدي از روزنامه
  . تا خویشتن را بیان کرده و تفاسیر خود از واقعیت را ثبت نمایندکند یعادي فراهم م

: کنند یگونه تعریف م  سایبر را اینییگرا کنش) 145: 2010(رد ها به نقل از هوا  آن
صورت آفالین  عمل استفاده از اینترنت براي پیشبرد یک هدف سیاسی که پیشبرد آن به«

 سایبر در قبل، ییگرا طور مفصل به بحث کنش خمیس و وون سپس به. »مشکل است
 سایبر ییگرا رد اصلی کنشازنظر این دو کارک. پردازند یانقالب مصر م حین و پس از

در مرحله پیش از انقالب مصر، هموار کردن مسیر براي تغییر؛ در مرحله حین انقالب 
انقالب، گذار به  مصر، انگیزش بسیج عمومی و باالخره در مرحله پس از

  .دموکراتیزاسیون بوده است

                                                   
1. ICT-based civil disobedience 
2. virtual sit-in 
3. hacktivism 
4. street activism 
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منظور  ه گفت که فعاالن سایبري رسانه جدید را بتوان یطور خالصه م هرحال به  به
طور که ماري  مثال همان  عنوان به.  در طی انقالب به کار گرفتنديا اهداف چندگانه

منظور پخش اطالعات   دیجیتال بهيها ياظهار کرده، فعاالن مصري از فناور جویس
 اطالعات با یک فراخوان به کنش؛ يگذار عمومی؛ بسیج معترضان از طریق به اشتراك

 جمعی؛ نجات یکدیگر از طریق گریز از يزیر حی و برنامهآفرینش مشترك از طریق طرا
  ).Joyce, 2011(سانسور و مراقبت و انتقال پول استفاده کردند 

 يها يایم حاکی از نقش گسترده و ژرف فناور  تاکنون تمام شواهدي که برشمرده
 اری بسیادشدهالزم به ذکر است که موارد . اطالعاتی جدید در جنبش انقالبی مصر است

 در جریان انقالب مصر ها يدر دفاع از نقش این فناور. خالصه و کوتاه بیان شدند
ترین موارد را که در  ما در اینجا تنها مهم.  مباحث مفصلی را مطرح کردتوان یم

طور که گفتیم این تنها  اما درهرحال همان.  برشمردیمشوند یها معموالً ذکر م پژوهش
  .یک روي ماجراست

  
  ي تحلیلیها ضرورتفهم :  فناورانهدام جبرگرایی

 يها  آن دسته از افرادي که به بررسی نقش رسانهرسد یطور که گفتیم به نظر م همان
نوعی دچار اغراق و   بهپردازند یویژه مصر م  جدید خاورمیانه و بهيها جدید در جنبش

 چرا دهد ی م که نشانمیکن یدر اینجا مواردي را به کوتاهی اشاره م. شوند ی مییگو گزافه
  . هستیمتر روانه انهیما نیازمند رویکردي م

 جدید بر بسیج يها پدیده شکاف دیجیتال و تأثیر ناهمسان رسانه) الف
   مختلف مردميها گروه

شکاف دیجیتال اصطالحی است در اشاره به فاصله بین مردمانی که به فناوري 
نی که دسترسی بسیار دیجیتال و فناوري اطالعات دسترسی مؤثري دارند با مردما

                                                   
1. Mary Joyce 
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 Wikipedia: Digital(ها داشته یا اصالً دسترسی ندارند  محدودي به این فناوري

Divide .(یافته  چنین شکافی آشکارا هم بین کشورهاي عربی خاورمیانه و جهان توسعه
 یالملل نی رسمی اتحادیه بيها بنا بر گزارش. و هم در درون این کشورها وجود دارد

 يها ، ضریب نفوذ اینترنت در این سال در بین دولت2010 دور در سال ارتباطات راه
 ITU( درصد بوده است 10طور متوسط   درصد و در آفریقا به24طور متوسط  عربی به

World Telecommunication: 2010 .( سه کشور اصلی که ما این کهبا توجه به 
 و لیبی جزء کشورهاي عربی  یعنی تونس، مصرمیا ها بوده تاکنون شاهد انقالب در آن

 ضریب نفوذ اینترنت در رسد ی، به نظر مشوند ینایافته محسوب م فقیر و نسبتاً توسعه
درهرحال ادعاي ما در این بخش .  باشدتر نیی عربی پاياین کشورها از متوسط کشورها

ویژه مصر بر اثر پدیده شکاف   جدید در این کشورها و بهيها ياین است که فناور
 است که بایستی در ارزیابی نقش این يا  نیستند و این نکتهریگ وجه همه هیچ تال بهدیجی
  . در جنبش انقالبی مصر بدان توجه کردها يفناور

 حسام الحمالوي، ژورنالیست و وبالگ نویس مستقل و فعال اجتماعی مصري در 
  :کند یگونه اشاره م  به این نکته اینيا طی مصاحبه

 میلیونی صحبت 85ید که شما درباره یک ملت به خاطر داشته باش«
آن . ها به اینترنت دسترسی دارند  میلیون از آن20 که تنها دیکن یم

ها بودند که   و آناند کرده یها اعتصاب مها مصري که در کارخانه میلیون
 در سه روز آخر مبارك را پایین کشیدند و شان يا نهایتاً با اعتصاب توده
، بیشترین این کارگران در دهند یبه امروز ادامه مبه اعتصاب خود تا 

بنابراین بگذارید .  نیستندتوییترها در   نیستند، بیشترین آنبوك سیف
: الحمالوي( »مهاي اجتماعی اغراق نکنیدرباره اهمیت و نقش رسانه

2011.(  
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  مثابه ابزار سرکوب  جدید بهيها رسانه) ب
ثیر فناوري اطالعاتی و ارتباطی بر کاهش برخی از پژوهشگران ادعاي مربوط به تأ

ها را نیز به چالش جدي   آنبخش يها و پتانسیل آزاد ظرفیت و توان سرکوب حکومت
است که در » اوگنی مورزوف«یک نمونه برجسته و جدید در این زمینه . اند فراخوانده

ان دهد  تالش دارد نش»2 تاریک آزادي اینترنتۀیتوهم شبکه، سو« زیبرانگ کتاب بحث
انجامد، بلکه  کراسی نمیوتنها دستیابی به اینترنت به گسترش آزادي بیان و دم که نه

هاي اقتدارگرا را در ردیابی مخالفان  اینترنت در کشورهاي تحت سرکوب، کار دولت
هاي مستبد هم از همین اینترنت براي تعقیب  دولت کند یوي ادعا م. تسهیل کرده است

ازنظر موروزوف، اینترنت . کنند ها استفاده می ردن صداي آنمخالفان سیاسی و خفه ک
هاي اخیر کار این نهادها به برکت وجود  در سال. آل است  اقتدارگرا ایدهيها میبراي رژ

. آوري کنند توانند اطالعات جمع  مییراحت ها به آن. تر شده است اینترنت راحت
هاي امنیتی شبکه فعاالن  رویسکشید که س ها طول می ها یا شاید ماه درگذشته هفته

کافی است به صفحات . مخالف را شناسایی کنند، اما حاال این کار بسیار ساده است
یابی به  قبالً مخالفان دولت را براي دست» ب.گ.کا«. ها نگاه کنند بوکی آن فیس

دسترسی  صورت آنالین قابل کرد، اما حاال این اطالعات همه به اطالعات شکنجه می
  ).Morozov, 2011(هستند 

 در جریان اعتراضات منتهی به انقالب مصر و پیش از آن این که در مورد 
ویژه موبایل و اینترنت تا چه میزان براي ردیابی و سرکوب بیشتر   جدید بهيها رسانه

م ی ادعا کنمیتوان یوجود م  این با. مخالفان به کار رفتند اطالعات دقیقی در دست نیست
ابزاري توانمند کننده است، هیچ دلیلی نداریم که بگوییم این که اگر فناوري 

ها که اغلب منابع قدرت و  حکومت. افتد یتوانمندسازي تنها براي شهروندان اتفاق م
 با استفاده از همین ابزارهاي توانمند ساز حتی بیش توانند یثروت را در اختیار دارند م

                                                   
1. Evgeny Morozov 
2. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom 
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دستگیري بسیاري از وبالگ . ت کنندو پیش از شهروندان ماشین سرکوب خود را تقوی
، وائل غونیم، عال جمله خالد سعید  ازیبوک سیکنندگان صفحات ف نویسان و اداره

پیش از انقالب مصر، در جریان آن و ... عبدالفتاح، مایکل نبیل سند، اسما محفوظ و
ر  دتوانند ی جدید تا چه میزان ميها حکایت از آن دارد که رسانه!! آن از  حتی پس

هرحال مانیتورینگ  به). 2011، وله چهیدو(شناسایی مخالفان به رژیم یاري رسانند 
شده است،   رایج و شناختهيا دهی توتالیتر پديها میاینترنت و تلفن همراه امروزه در رژ

  . گریزي نیز وجود دارديها هرچند راه
  
  :د جدیيها ها براي کنترل و مسدود کردن رسانه توانایی نسبی حکومت) ج

ها   جدید براي دور زدن سانسورها و کاهش کنترليها  رسانهيها تیدر مورد قابل
اگرچه برخی .  آن چشم پوشیديها تی از بعد دیگر فناوري و محدودتوان ینیز نم

ویژه اینترنت، قطعاً قواعد و   اطالعاتی و ارتباطی جدید، بهيها ي فناوريها یژگیو
 اجتماعی و تکنیکی وجود دارد يها زمیسري مکان، اما یک سازد ینظارت را دشوارتر م

یک . کند ی و مهار را حفظ ميطور مؤثري قابلیت حکومت براي قاعده گذار که به
 با تغییر معماري شبکه از سانسور محافظت کند، به این صورت که تواند یحکومت م

 يها ذرگاه بایستی از گشود ی و یا از آن خارج مرود یتمام اطالعاتی که به اینترنت م
 براي غربال و ییها زمیاکنون نیز مکان  عبور کنند، در نتیجه همها شده یا فایروال  کنترل

مثال حکومت چین این استراتژي را در   عنوان به.  در شبکه وجود داردها امیسدکردن پ
  ).Garrette, 2006: 213-214(برد  یسطح ملی به کار م

ع به تهدید موجودیت رژیم مبارك کرد، که اعتراضات شرو  در مصر نیز هنگامی
 براي جلوگیري از دسترسی به اینترنت و يتر  و خشنتر یحکومت از روشی تهاجم

                                                   
-  نتی در اسکندریه مصر با   از کافه2010مند به اینترنت بود که ششم ژوئن  ساله عالقه28خالد سعید، جوان

.  همان شب از شدت جراحات جان سپرد وخشونت شدید مأموران به بیرون کشیده شد و بازداشت شد
 . انتشار آن در اینترنت بوداند او ویدیویی از فساد پلیس داشت که در پیاش گفتهخانواده

2. firewalls 
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، حکومت مصر خدمات اینترنت و تلفن 2011 ژانویه 28در . تلفن همراه استفاده نمود
. اي منجر شد هفته همراه را در سراسر کشور قطع کرد که به یک قطعی تقریباً یک

که چند روز قبل و بعد از قطعی اینترنت را در (ایشی که در طول قیام مصر پیم
در این . دهد یبرگزار شد، تأثیر سانسور حکومتی بر افکار عمومی را نشان م) گیرد برمی

 حکومتی، يها تیاند که محدود دهندگان بیان کرده پیمایش بیش از نیمی از پاسخ
 این يها افتهیاگر . و موبایل را از بین برده استها در استفاده از اینترنت  توانایی آن

پیمایش درست باشد، منطقی است که فرض کنیم که اساساً استفاده کلی از موبایل و 
گذاري اطالعات در غیاب سانسور   و به اشتراكيآور  اجتماعی براي جمعيها شبکه

  .)Khamis & voughn, 2011: 13-14(حکومتی بیشتر است 
 که به هنگام قطع اینترنت و موبایل کند ی نیز خاطرنشان م حسام الحمالوي

  :اند  معترضان داشتهجی رسمی کارایی بیشتري براي بسيها رسانه
به خاطر بیاوریم که یک ازدواج غیررسمی در موارد زیادي بین «
براي مثال، . هاي رسمی وجود داشته است هاي اجتماعی و رسانه رسانه

ر وجود داشت، و ما بیش از سه چهار روز وقتی یک قطع ارتباط راه دو
اس نداشتیم، و اینترنت نداشتیم، آنگاه ما چگونه  ام موبایل نداشتیم، اس

قادر شدیم آن اعتراض میلیونی در میدان تحریر را سازمان دهیم؟ اساساً 
 که ما میدیرس یعنوان سازماندهان در تحریر به توافق م هر وقت که ما به

یم و احتیاج به مردم بیشتري داریم، آنگاه یک بیانیه احتیاج به تحرك دار
ها  سی یا دفتر الجزیره و به آن.بی. به دفتر بیمیرفت ی و ممینوشت یم
و .  که فردا ما یک اعتراض میلیونی در تحریر داریم، بیاییدمیگفت یم

 که ما توان دسترسی کرد یها مردمی پخش م  را بین میلیوننیالجزیره ا
 از میتوانست یما نم.  اینترنت قطع بوداین کهداشتیم، به خاطر ها را ن به آن

ها دسترسی داشته باشیم، اینترنت  طریق تلفن موبایل که قطع بود به آن
میلیون آدم بودیم که به تحریر سرازیر  قطع بود و روز بعد ما شاهد یک

  ).2011الحمالوي، ( »شدند یم
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ایگزینی کنش آفالین با کنش ج: يا  تودهیپرت  جدید و حواسيها رسانه) د
  آنالین

 اطالعاتی نوین بر منابع کنش يها ي اشاره کردیم تأثیر فناورتر شیطور که پ همان
 با اجتماعی منجر به آفرینش اشکال جدید کنش جمعی شده است که يها جنبش

در مقابل  (يبری ساییگرا و کنش) در مقابل کنش آفالین (نیعناوینی چون کنش آنال
ن دگرگونی یا. ردیگ یمورداشاره پژوهشگران قرار م)  واقعی یا خیابانیییگرا کنش

طور که در مصر دیدیم پتانسیل  هرچند موجب گستردگی اشکال کنش شده و همان
طورکلی افزایش داده است، اما ممکن است موجب   اجتماعی را بهيها کنشگري جنبش

کنش واقعی را که در عمل  مردم به کنش آنالین صرف شده و يها انحراف توجه توده
  . به حاشیه براند و تضعیف کندانجامد یبه پیروزي یک انقالب م

او .  است که عادل اسکندر در مورد انقالب مصر به آن پی برده استيا دهی این پد
 ابزار مؤثري براي بسیج و تواند ی مبوك سی که به همان میزان که فدهد یتوضیح م

 یپرت آسانی به سالحی براي حواس  بهتواند یمین شکل مدهی عمومی باشد، به ه سازمان
ازحدي را در آن  دهد که مردم زمان بیش  تبدیل شود و این هنگامی رخ میيا توده

 مجازي رها ییگرا  واقعی، خود را درکنشییگرا جاي کنش گذرانده و بنابراین به
 مبارك منجر به بنابراین اسکندر معتقد است که قطع اینترنت توسط رژیم. سازند یم

طور که شمار عظیم معترضان   شد، همانها ابانی واقعی در خییگرا افزایش ناگهانی کنش
  :).Khamis & Voughn, 2011، به نقل از Iskandar, 2011(گواه آن است 

 اطالعاتی جدید براي وقوع يها ي فناورجبرگرایی این قبیل دالیل در رد 
 شبکه اجتماعی به حمایت يها سایتعدم التزام . ندها معدود به این موارد نیست انقالب

صورت  هاي حساس و مهم به دهی  براي سازمانيزیر ، عدم امکان برنامهانیگرا از کنش

                                                   
1. mass distraction 

-هاي اجتماعی همچون فلیکر و یوتیوب   براي مثال برخی از مطالب پست شده توسط فعاالن مصري از شبکه
 ).Galal, 2011: 9-10(شد  حذف می
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، احتمال دستکاري و جلوگیري از اطالعات ) امنیتیيها تیبه دلیل حساس (نیآنال
اري از عوامل  که اینترنت را در سلطه خود دارند، و بسیییها کنشگران توسط قدرت

 رهنمون خواهند کرد که يریگ جهی برشمرد که همگی ما را به این نتتوان یدیگر را م
 ژانوسی و پارادوکسیکال دارد و در ارزیابی تأثیر و يا فناوري اطالعاتی نوین چهره

صورت توأمان مدنظر قرار داده  نقش آن بر و در انقالب مصر بایستی این دو چهره را به
برخالف آنچه «: دیگو ی مگونه که جوفه  آن،بنابراین. موردنظر قرار دادو در تحلیل 

به این معنا که . ، نقش اینترنت و تلفن همراه جبري نیستندیگو یبرخی پژوهشگران م
 براي موفقیت -توییتر و بوك سی اعم از ف-نه فناوري تلفن همراه و نه اینترنت

 این ي آنکه در هر دو کشور هردوشاهد. اعتراضات در تونس و مصر ضروري نبودند
که هرگز از   از اعتراضات تا حدودي مسدود شدند، بدون آنيا امکانات حداقل در دوره

  ).Joffe, 2011: 525(» رشد اعتراضات ممانعت کند
 و ازجمله انقالب مصر بایستی میان علت، 2011 يها  در فهم انقالبطورکلی، به 

ویژه  ها همان شرایط و وقایع بیرونی به  علت.ابزار و کارگزار تفکیک قائل شویم
 :اند از کارگزاران عبارت.  اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و تاریخی هستنديها نهیزم

 هستند که يا لهی و باالخره ابزارها هر وسکنند ی که براي وقوع تغییر تالش مییها انسان
ی فقط و فقط از جنس فناوري اطالعاتی و ارتباط. شوند یدر این مسیر به کار گرفته م

. ابزار است و اگر اهمیتی در بطن انقالب مصر دارد فقط و فقط از این منظر است
 اطالعاتی جدید و تغییر انقالبی يها يبنابراین بایستی از برقراري رابطه علیت بین فناور

 چرا که طبق فهم جان استوارت ،این مسئله دلیل منطقی نیز دارد. در مصر اجتناب کنیم
 R یا شرط الزم براي Tباشد، آنگاه ) انقالب (Rعلت ) فناوري( Tی از علیت، اگر  میل

 الزاماً رخ R باشد Tاگر شرط کافی باشد پس هر هنگام که . است و یا شرط کافی
 امکان رخ دادن R نباشد آنگاه Tخواهد داد و اگر شرط الزم باشد پس هر هنگام که 

                                                   
1. Joffe 
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 حتمی، يا  که رابطهشود یاشاره به قانونی عام مبنابراین علیت شامل ارجاع و . ندارد
 دیگر از وقایع يا و طبقه) ، متغیر مستقلT( از وقایع يا الیتغیر و کارکردي میان طبقه

)R(کند  یبرقرار م) ، متغیر وابستهFay, 1996: 172.(  
  

  يریگ جهینت
 عرصه مثابه یک  با استفاده از فضاي مجازي به2009 از سال  سیاسی در مصرفعاالن

اند  ها و مناقشات آنالین درباره شرایط سیاسی و اجتماعی درگیر بوده عمومی در بحث
کننده   جدید منبع نوین فراهميها رسانه. عیار منتهی شد تدریج به یک انقالب تمام که به

سرعت در دریافت و انتشار اطالعات بودند؛ به ساخت و نیز تقویت استحکام 
کردند و کنش متقابل میان معترضان و نیز بین معترضان و پیوندهاي بین فعاالن کمک 

 يها ي شهروندي فناورينگار  روزنامهيبا کارکردها. بقیه جهان را افزایش دادند
طور   با سرعت و بهشود یاطالعاتی جدید رویدادهایی که منجر به اعتراضات م

ه توسط این شد   آلترناتیو فراهميا  رسانهيها ی و خروجشدند ی پخش ميا گسترده
 و گردانندگان آن دیکش ی رسمی و حکومتی را به چالش ميها ، سانسور رسانهها يفناور

  .کرد ی ماعتبار یرا ب
 اجتماعی و در مورد يها  آثار مثبت فناوري اطالعاتی جدید بر بسیج جنبش

. اما این تنها یک روي ماجرا است.  مصر بسیار گسترده و ژرف هستندیجنبش انقالب
. دیگر شمشیري دو لبه است عبارتی  ژانوسی و پارادوکسیکال دارد و بهيا  چهرهفناوري

فناوري اطالعاتی نوین هنوز محدود و منحصر به طبقه متوسط جدید و باالي جامعه 
 توانمند کننده براي گریز از سرکوب ي» ابزار «يعالوه بر این اگر فناور. مصر است

سانسور، . اند براي سرکوب را خوب یاد گرفتهها نیز کاربرد این ابزار  است، حکومت
 جدید آسان يها يها به یاري همین فناور مانیتورینگ، انسداد و کنترل براي حکومت

گونه که اسکندر و گرت نیز هشدار داده بودند، فناوري به  گشته است و باالخره آن
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 ضد ياه  یا تالشيا  تودهیپرت  ممکن است با حواسکند یهمان میزان که بسیج م
  . باشد براي رفع بسیجيبسیج، ابزار

 تر میوخ، شده دادهالبته ممکن است این وضعیت با کاهش دقت اطالعات انتشار  
اگر افراد به دلیل سهولت انتشار اطالعات آنالین، تالش کمتري را براي سنجش و . شود

ند، کیفیت ها با دیگران انجام ده بررسی دقیق اطالعات قبل از به اشتراك گذاشتن آن
طور بالقوه گذار از   و بهافتهی کاهشاطالعات آنالین جنبش اجتماعی ممکن است 

 از اینترنت براي توانند یماما از سوي دیگر، مردم .  تسریع شود به شورشاعتراض
راستی آزمایی اطالعات و بررسی ادعاها در برابر منابع چندگانه استفاده کنند و در نتیجه 

ي رادیکال شدن بر ها ینیب شیپدر واقع بایستی گفت . زایش دهندمیزان دقت را اف
که رفتار مردم را  ، درحالیددارندیتأکي اطالعاتی جدید ها يفناوري تکنیکی ها تیظرف
 به اطالعات اجازه دهد تا تواند یماگرچه اینترنت و موبایل . دهند یم جلوه تیاهم کم

ت کنند، اما گذار از اعتراض به شورش به  حرکتر عیوس قبالً ممکن بود دورتر و ازآنچه
ي جدید ها يتکنولوژ قیردقیغ ارتباطات این کهبراي . ي مردم بستگی داردها کنش

 محور جنبش تبدیل به هنجار شوند، مردم بایستی که اطالعات جنبش را -ارتباطی
  ممکن است بتوانیم بگوییمنانهیب خوش نگاهی  با.بدون تمیز و گزینش منتشر نمایند

  .شاید مردم خود بهترین ویراستاران خبري باشند. افتد یم ندرت بهچنین اتفاقی 
فناوري اطالعاتی شرط .  برقرار کردتوان ی را نميا روشن است که چنین رابطه

 بود اکنون تمام کشورهاي دنیا یا گونه نی چرا که اگر ا،کافی براي وقوع انقالب نیست
فناوري حتی . بودند یستی دستخوش ناآرامی انقالبی مها بای  بگوییم اکثر آنتر قیاگر دق

پس . ها چیزي متوقف نشد  قطعی این رسانهيها شرط الزم نیز نیست چرا که در دوره
خود کارگزار، بلکه ابزاري است که تحت شرایط  خودي فناوري نه علت است و نه به

                                                   
1. demobilization 
2. protest 
3. riot 
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دمت اهداف  در خکننده تیمثابه یک تسریع و تقو  خاص بهيها نهیوجود علل و زم
 ارتباطی -این همان نقش و جایگاه واقعی فناوري اطالعاتی . کارگزاران خواهد بود

  .جدید در انقالب مصر است
  
  منابع
 هاي اجتماعی، کارگران و انقالب مصررسانه، )2011(م .الحمالوي، حسا ،

 : در2012 ژانویه 20 حبیب بکتاش، در دسترس در تاریخ :ترجمه

 http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk177/html/kk177-HosamH.htm 
 بهار عرب«زبان از زندان و سانسور، سهم بالگرهاي عرب، )2011 (.وله چهیدو« ،

 :در دسترس در
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15609583,00.html 

 تهران. بی طرضای عل: ترجمه،آشوب در سیاست جهان ،)1384 (. جیمز،روزنا :
 .نشر روزنه

 ارتباطی نوین و تأثیر آن بر کنش - اطالعاتیيها يفناور، )1390 (.یپور، مجتب یقل 
نامه جهت اخذ  پایاناشرف نظري،  هنمایی علیبه را،  اجتماعیيها جنبش

  .، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسیمدرك کارشناسی ارشد
 علیقلیان و خاکباز، جلد : ترجمه،يا شبکهظهور جامعه ، )1380. (کاستلز، مانوئل 

  .طرح نو: اول، تهران

 سیاست : نیکیدمکراسی دیجیتالی و حکومت الکترو، )1381. ( منتظر قائم، مهدي
مجله نامه علوم ، ي اطالعاتی و ارتباطیها يتکنولوژحکومت در عصر  و

  .19 شماره ،اجتماعی

 اجتماعی و جنبش يها شبکه اینترنت،، )1395. (پور، مجتبی اشرف؛ قلی  نظري علی 
؟ شود یچگونه اینترنت علیه صاحبانش به کار گرفته م: استریت اشغال وال

 . اندیشهپژوهشگاه فرهنگ و: تهران. استریت مجموعه مقاالت جنبش وال
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