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چكیده

هدف از این پژوهش ،بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی اخیر مصر است که سرانجام در ژانویه
 1111موجب سرنگونی دولت حسنی مبارک شد .در سالهاا اخیار ،انااور هاا جدیاد اراباا ی
بهویژه رسانهها اجتماعی اینترنتی به منابعی مهم برا بسیج اقدام جمعی و سازماندهی جنابشهاا
اجتماعی در سراسر جهان ابدیلشدهاند .جنابش هاا اخیار در خاورمیاناه عربای و شامال ااریقاا باا
بهرهگیر از اناور ها جدید ارابا ی ،شکلی جدید از انقالب ،جنابش و بسایج مردمای را در ایان
منطقه بهنمایشگذاشت و مردم در این کشورها خواستار احیاا حقاوخ خاود شادند .انچاه در ایان
جنبشها پررنگار و اأثیرگذارار از همه دیدهمیشد ،رسانههاا و باهخصاو اینترنات و شابکههاا
اجتماعی ان است ،زیرا از بدو شروع اعتراضها نقش مهمی را در این جنبشها ایفا کردناد و از یا
سو موجب اگاهیبخشی به مردم و ازسو دیگر با داشتن قابلیتها مختلف ،سبب سرعتبخشی باه
اعتراضها و گسترش ان در سطح منطقه شدند .عقیده بر این است که شبکههاا باگرر رساانههاا
اجتماعی مانند ایسبوک ،اوییتر و وبالرها شخصی بهعنوان کانالهایی قدرامند ظاهر شدند که باه
مردم مصر در عبور از سانسور دولتی ،گسترش مفااهیم االاالحاس سیاسای ،بسایج شاهروندان بارا
شرکت در اعالیاتهاا سیاسای باه عناوان منبعای مهام بارا اقادام جمعای و ساازماندهی جنابش
یار رسانند.
واژگان كلیدي :جنبش اجتماعی ،مصر ،اینترنت ،شبکهها اجتماعی ،ایسبوک.
................................................................................................................................................................
 . * 1استادیار دانشکده حقوخ و علوم سیاسی دانشگاه شیراز .نویسنده مسئولsalehi_j@yahoo.com :
 . 1دانشجو کارشناسی ارشد مطالعاس منطقها دانشگاه شیراز.
 .دانشجو کارشناسی ارشد مطالعاس منطقها دانشگاه شیراز.
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مقدمه
از نیمه دوم دهه  1991به بعد ،استفاده از اینترنت در همه عرالهها اقتصاد  ،سیاسی و اجتماعی
در کشورها اوسعهیااته و اا حدود در کشورها در حال اوسعه گسترشیاات .به دلیل اأثیرهاا
اگاینده اینترنت در جهان امروز از زاویهها گوناگون ،االاالحاای مانناد« :دهکاده جهاانی»« ،اگااهی
سیارها » و «پایان جغراایا» در محاال اکادمی

رواجیااتهاست .امروزه گفتهمیشود که سیاست بر باال

رسانهها حرکتمیکند و با گسترش استفاده بازیگران جامعه مدنی در سطوح اروملی ،ملای ،منطقاها
و جهانی از اینترنت و نقشاارینی ان در اعاملها سیاسی ،اهمیت این القی بیشتر اشاکار مایشاود
(سردارنیا.)183:1 11 ،
در عصر حاضر در دنیا ارابا اس و ا العاس ،ااصال به شبکه جهانی اینترنت باه االالی حیااای
ابدیلشدهاست .استفاده از اینترنت باعث ایجاد پیوند میان سطوح مختلاف ملای ،منطقاها و جهاانی
شدهاست .انقالبها اکنولوژی

و ارابا ی ازجمله عواملی هستند که اقتدار دولتهاا را روزباهروز

ضعیفارمیکنند .انسانها دوران جدید به ور الرف ،گیرنده و واردکننده پیامها نیستند بلکه ناوعی
اراباط و کنش متقابل در جریان انتقال ا العاس و دادهها میان انها وجوددارد .در این عصر ،دولاتهاا
نقش قالب خود را در هنجارساز و ارزشساز برا مردم خود ،به دلیل وجود رسانهها کاه اسامان
کلیه کشورها را درمینوردند ،ازدستدادهاند .شبکه جهانی اینترنت ،بارزارین نمونه ایان گفتاه اسات
زیرا درحالیکه ی

ارد در منگل خود نشسته ،قادر است ارابا ی بسیار سریع با دیگر کاربران اینترنتای

نهانها درون کشور ،بلکه در سرااسر جهان برقرارکند .استفاده از رساانههاا ،درون یا

کشاور باعاث

اشنایی مردم با اوضاع و زندگی دیگر مردم جهان و اقاضا استانداردهایی بهتر برا زندگی از ساو
انها نسبتبه انچه در گذشته داشتهاند ،میشود و همچنین جنبشها اجتماعی و اعتراضها ،سریعاار
و در زمانی کوااهار نسبتبه گذشته انجاممیگیرند.
مصر یکی از کشورهایی است که به دلیل ااگایش جمعیت جوان و احصیلکرده ،استفاده از اینترنت
و شبکهها اجتماعی در ان رشاد اصااعد داشاتهاسات .در ایان کشاور ،جنابشهاا اعتراضای و
اجتماعی مختلفی از گذشته وجودداشتهاست که از شیوه حکمرانی دولت ناراضی باودهاناد و از میاان
انها میاوان از اخوانالمسلمین نامبرد .در دهه اخیر ،جنبشهایی جدید کاه اللاب از جواناان مصار
اشکیلمیشد ،بهوجودامد ،بهویژه از سال  1111جنبشی به ناام  6اوریال شاکلگراات کاه اینترنات،
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مهمارین وسیله ارابا ی انها بود و از این ریق ،نارضایتیها خود را اعالممیکردند بر ایان اساا
در این پژوهش ،سعی بر این بوده اا نقش مهم اینترنت را با وجود دالیل مختلف اجتماعی ،اقتصااد
و سیاسی که زمینه اعتراضها را بهوجوداورد ،در جنبش اجتماعی اخیر مصار کاه موجاب سارنگونی
حسنی مبارک شد ،مورد بررسی قاراردهیم .در ایان خصاو

 ،پرساشهاایی کاه مطارح مایشاوند

عبارساند از:
 -1مهمارین قابلیتها یا ظرایتها اینترنت کداماند و این ظرایتها اا چه میگان بر جنبش اجتماعی
اخیر مصر که به سقوط مبارک انجامید ،اأثیر داشته؟
 -1سهم رهبران ،اعاالن سیاسی و مدنی وجوانان چه وابسته به جریانها سیاسی و چه خاارج از ان
در جنبش اخیر مصر با اوجه به قابلیتها مورد استفاده اینترنت اا چه اندازه بودهاسات؟ ااا چاه
حد ،اعاالن مصر از شبکهها رسانهها اجتماعی مانند ایسبوک ،اوییتر ،یوایوب و وباالرهاا
بهعنوان ابگارهایی برا سازماندهی و ایجاد اگاهی بسیج سیاسی در این جنبش استفادهکردند؟
در پاسخ به پرسشها یادشده ،ارضیهها احقیق باهالاورس زیار ساامانماییابناد :اینترنات از
قابلیتهایی مانند وبسایتها ،گروها خبار  ،پسات الکترونیا

و پتانسایل بااال شابکهسااز ،

بهرهمند است که در جنبش اجتماعی اخیر مصر ،میگان استفاده از ایان قابلیاتهاا بااالبود و باهعناوان
عاملی مهم در اگاهساز و اراباطدهی میان معترضان و گسترش اعتراضها در مصر عملکرد.
همچنین درخصو

با پرسش دوم ،بهنظرمیرسد که میگان اساتفاده اعااالن سیاسای و جواناان از

اینترنت در جنبش اجتماعی اخیر مصر به دلیل دسترسی اسان به ان و همچنین ااگایش جمعیت جوان
زیاد بودهاست .روش پژوهش ،ابیین علی و روش احلیل ثانویه دادهاست.

الف -چارچوب نظری و مفهومی تحقیق
جنبش اجتماعی در االطالح دانش جامعهشناسی ،هرگوناه کوشاش جمعای بارا پیشابرد مناااع
مشترک یا اأمین هدف االلی از ریق عمل جمعی خارج از حوزه نهاد رسمی است .باااامور ،جنابش
اجتماعی را کوشش جمعی برا پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی در جامعها که خود ،بخشی از
ان را اشکیلمیدهد ،اعریفمیکند همچنین بیانمیکند که یکی از خصلتها جنبشها اجتماعی،
خصلت کمتر سازمانیااتهبودن انهاست که در ان ممکن است هیچگونه عضویت مانظم یاا باهاساانی
قابل اشخیص (هیچگونه کارس حگبی یا حق عضویت) نباشد یا چیگ مانناد داتار یاا ساتاد مرکاگ
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وجودنداشتهباشد (بااامور.)86:1 6 ،
در امایگ جنبشها جدید و جنبشها کالسی
 -جنبشها کالسی

میاوانگفت:
مانناد بقاه

از ماهیت بقاای یا ابگار و وابستگی به بقه یاا گاروه خاا

کارگر ،بهرهمند بودند ،درحالیکه نوع جدید ان ،هویتمحور ،جمعی و لیروابسته به گاروه اسات
(سردارنیا.)186:1 11 ،
 جنبشها قدیم برخالف خصلت اناور ها پیشراته امروز روزها ولمیکشید که از پایتخاتبه شهرستانها برسند.
 جنبشها جدید بهشدس به رسانه ،بهویژه اناور ها نوین ارابا ی وابستهاناد و از ان ریاق باهبسیج اعتراضها و مشارکت در سطح جهانی رو میاورند درحالیکه جنابشهاا کالسای

باه

رسانهها جمعی و ارابا اس چهرهبهچهره وابسته بودند.
 از ویژگی بارز جنبشها جدید ،اراخوان برا اعتراضها از ریق شبکهها اجتمااعی اینترنات وانتشار سریع اخبار در سطح وسیع است و درنهایت ،ااگایش گردش ا العاس موجاب گساتردگی
بیشتر جنبشها میشود

).(Khalife,2011

جنبشها اجتماعی ،مفهومی اسات کاه اللاب بارا اوالایف دورها از عمال ،ماورد اساتفاده
قرارمیگیرد .کاستلگ ( ،)1119جنبشها اجتماعی را بهعنوان ارایند از بازیگران اجتماعی باا هادف
اغییر ارهنگی (اغییر در ارزشها) اوالیفمیکند .مانوئل کاساتلگ ،انااور ا العااس و ارابا ااس را
بهعنوان «مجموعها از اناور ها همگرا در میکروالکترونی  ،محاسباس (ماشیناالس و نارماااگار)،
اعریفمیکند» (.)CastellS,1996:30

ارابا اس راه دور ،رادیو و الویگیون و اپتوالکترونی

در اوایل دهه  1961ایلسوف المانی ،یورگن هابرما  ،مفهومی را مطرحکرد که در انگلیسی حوزه
عمومی 1خواندهمیشود .به عقیده و  ،جوهره مفهوم حوزه عمومی ،استفاده از اضایی مشاترک اسات
که شکلگیر ااکار عمومی در ان امکانپذیر باشد بنابراین رساانههاا گروهای و نیاگ اعامالهاا
اجتماعی بین ارد از ریق اینترنت در ان میگنجند (دارنلی .)36:1 16 ،اینترنت براسا

بیان اندرو

چادویش در کتاب سیاستهای اینترنت :دولت ،شهروندان و فناوریهای ارتباطی جدید ،عبارساست از:
شبکها از شبکهها ی بهی  ،ی بهچند ،چندبهچند و چندبهیا

محلای ،ملای و جهاانی انااور

ا العاس و ارابا اس ،با استانداردها و پرواکلها بهنسبت باز و با موانع بهنسبت کم بارا ورود باه
................................................................................................................................................................
1 . Public arena
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ان ) .(Chadwish, 2006:7ی

اما

الفنای ،نموناها از یا

درحالیکه پخش معمولی رسانهها (مانند الویگیون و رادیو) ی

ارابااط رساانها یا باهیا

اسات،

اراباط رساانها یا باهچناد اسات.

رسانهها جدید اجتماعی میاوانند عملکرد مانند ی بهی  ،ی بهچند و مهمار از همه ،چندبهچند
به معنا ارابا ی داشتهباشند).(Shirky,2008: 86–87
اینترنت با وجود کستردگی و پیچیدگیاش ،به ور کامل ،برخالف مدل ی بهچند در رساانههاا
پخش همگانی قدیمی است اما دارا قابلیتی است که ازاسا  ،ان را از دیگار رساانههاا گروهای
متمایگمیکند و ان ،این است که همواره دارا پتانسیلی اعاملی است و همین پتانسیل اعاملی است که
زمینه اغییرها اجتماعی و اقتصاد را اراهممیکند (دارنلی .)16:1 16 ،اینترنات دارا ساایتهاا
اجتماعی ،وبالرها و شبکهها ازاد مختلفی است که ازجمله مهمارین انها عبارساند از:
ایسبوک 1ایسبوک در  3اوریه  1113در دانشگاه هاروارد اوسط مارک زوکربرر 1بهعنوان یا
وبسایت شبکهها اجتماعی ( )SNSبهانحصار برا دانشجویان دانشگاه هاروارد راهانداز شد این
وبسایت ،امروزه از بگررارین و معروفارین و پراستفادهارین سایتها شبکهها اجتمااعی رو
اینترنت است .ایسبوک اا سال 1111حدود  111میلیون کاربر اعال داشت .کاربران ایسبوک با دیگار
کاربران یا «دوستان ایسبوکی» 3با بهروزرسانی «وضعیت» انهاا و نوشاتن رو «دیوارهاا » 8اعضاا
دیگر یا ارسال پیامها مستقیم شخصای در اعامال اسات .،کااربران قاادر باه سااختن و پیوساتن باه
گروهها مورد عالقه ،مانند الفحاس ،جستجو برا اما ها و ارساال عکاسهاا و اایلمهاا هساتند.
محیط ایسبوک درواقع ،مجلسی از دوستان و اشنایان ی

کاربر بهشمارمیاید .ایسبوک با بهرهمند

از امکان عضوگیر پرشمار ،به کاربران اجازهمیدهد در هر لحظه دوستان اازها به مجموعه دوساتان
خود بیفگایند .کاربران ایسبوک ،شامل گروهها دوستان ،دوستان دوستان ،اعضا همشبکه و بیگانههاا
میشوند ).(Kirkpatrick, 2011: 30-41, 275-285
اوییتر 6اوییتر که در مار

سال  1116الازبهکارکارد نیاگ باه یکای از باگرراارین ساایتهاا

شبکهها اجتماعی ابدیلشدهاست .اوییتر ،شبکه ا العرسانی زمان واقعی است که شما را به اخارین
................................................................................................................................................................
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ا العاس درخصو

انچه جالاب اوجاه ماییابیاد ،متصالمایکناد ایان ساایت باه کااربران خاود

اجازهمیدهد اا پیامها کوااهی اا  131حرف یا کاراکتر را که «اویت» نامیدهمیشوند ،منتشارکنند کاه
میاوانند اوسط دوستان یا «پیروان» ناشر خواندهشوند .بهمنظور دنبالکردن ی

کااربر دیگار ،شاخص

باید اوییت یا واژهها خود را بهاشتراکبگذارد .محدوده این پیامها بهروز از برخی اعالیات کناونی
(مانند الرف البحانه) اا بهاشتراکگذار حقایق علمی یا اخبار سیاسی ،همچنین دسترسای باه لینا
رسانهها جاساز شده را امکانپذیرمیسازد .هادف االالی ااوییتر ،ااراهماوردن ایان امکاان بارا
کاربران است که کاربران اینترنتی بتوانند در هر لحظه و بهسادگی انچه را در ا رااشاان مایگاذرد ،در
اضا مجاز منتشرکنند .با اوجه به عملکرد ان ،یعنی انتشار ا العاس در قالب پیامها بسیار کوااه،
اوییتر جگو رسانهها اجتماعی میکروبالگینگ( 1وبالرنویسی کوچ ) قرارمیگیرد (.)Simon, 2009
یوایوب 1یوایوب اولین ،معروفارین و بگررارین وبسایتی است که به اپلود و اشتراکگاذار
ویدئوها شخصی اختصا

دادهشدهاست .کاربران یوایوب میاوانند اایلمهاا را باهالاورس رایگاان

اماشا ،بهاشتراکگذار و ارسالکنند .یوایوب ،سومین وبسایت دیدنی انالین است .در جنابشهاا
سیاسی اخیر ،انواع مختلفی از ابگارها رسانهها اجتمااعی بارا اشاتراکگاذار ویادئو و عکاس
به ور گسترده مورد استفاده قرارگراتند که ازجمله مهمارین انها یوایوب بود (.)Hintler, 2011:6

سایتها شبکهها اجتماعی اینترنت ازجمله ایسباوک و ااوییتر ،باهوسایله الیساون و بویاد

3

بهعنوان وبسایتهایی که سه ویژگی زیر را دارند اعریفمیشوند:
 -1به کاربران اجازهمیدهند که پرواایل بسازند و میاوانند ان را در اختیار همه کاربران وب یاا اقاط
در اختیار دوستان خود قراردهند.
 -1به کاربران اجازهمیدهد که ی

شبکه از دوستان بسازند و با هم اراباطبرقرارکنناد و کااربران مای

اوانند پیامها خود را برا دوستانشان بفرستند برا نمونه در ایسبوک باا گذاشاتن یا

پیاام

رو «  » wallهمه دوستان میاوانند ان را ببینند و دربارة ان نظربدهند.
 همچنین کاربران اوانایی دیدن و اهرستکردن دوستانشان را دارند و نیگ میاوانند بهعناوان عضاودر اهرست دوستان خود قرارگیرند .اهرست واژهها و االطالحاس این ارابا ااس ممکان اسات از
................................................................................................................................................................
1 . Microblogging
2 . Youtube
3 . Nicole B. Ellison
4 . danah m. boyd
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ی

سایت به سایت دیگر متفاوس باشد ).(Boyd and Ellison, 2007:1

ب -تاریخ جنبشها و احزاب در مصر و ریشههای خیزش اجتماعی اخیر مصر
نخستین اجربه حگبی در مصر به سالها پس از  1911برمیگردد که مصار باه کشاور مساتقل
ابدیلشد .برقرار حکومت پادشاهی ازی سو و سلطه انگلیسیها ازسو دیگار سابب شاد کاه ایان

اجربه چندان مواق نباشاد .باا کودااا ااساران ازاد در ساال  1981و انادکی پاس از ان کاه جماال
عبدالناالر با کنارزدن ژنرال نجیب بهقدرسرسید ،بهواسطه حاکمشدن ناوعی جریاان اکار سیاسای،
مجالی برا رشد و اعالیت احگاب اراهم نشد و در همین نظام امرانه بود که سازمان اخوانالمسالمین
به بهانه همکار با ژنرال نجیب ،رقیب ناالر و اعتراض باه حکومات ساکوالر ناالار ،سارکوب و ...
قانونی اعالم شد و اعضا ان بازداشتشدند.
انورساداس که بعد از سکته قلبی ناالر ،ریاستجمهور را بهعهدهگراات ،ابتادا باه اعالیاتهاا
حگبی رو خوش نشاننداد اما در ادامه ،با اأسیس ااحادیه سوسیالیست عربی ،وقتی ناالر هاا را باا
خود همسو نیاات ،به اکر اأسیس اشکالای دیگر ااتاد اا برا سیاستهایش پشتیبانی بیاباد کاه ایان
اندیشه با اعطا ازاد نسبی به گروهها مخالف همراه بود البته نباید از نظر دورداشت که سااداس،
مترالد اقویت و احکیم احگابی بود که با دولت همسو باشد.
در سال  1966بهدنبال اظاهراای که در اعتراض به ااگایش قیمتها در مصر برپا شد ،سختگیار
دولت ساداس ضد احگاب نیگ ااگایشیاات .در ژوئن  1966قانون احگاب بهاصویبرسید که براساا
ان ،کمیته امور احگاب اشکیلشد و هر حگبی برا اعالیت باید از این کمیته مجوز مایگراات ااا باه
رسمیت شناختهشود و اعالیتش جنبه قانونی داشتهباشد اما رشاد اگایناده احاگاب ،موجبااس نگرانای
ساداس را اراهمکرد و همین امر ،و را بر ان داشت اا برا اشکیل ی
اکاپو بیفتد و سرانجام حگب دموکراای

حگب وابسته باه دولات باه

ملی را اشکیلدهد .مواضعی که احاگاب ضاد سیاساتهاا

ساداس درپیشگراتند ،عاملی برا اعمال اشار دولت بر احگاب شده ،اعالیات حگبای باا مشاکالس و
موانعی روبرو شد (حسینی گلی 161 :1 18 ،و .)161
پس از ارور ساداس در سال  1911و رو کار امدن حسنی مبارک ،راتار دولت با احگاب ،با ااراز
و نشیبهایی روبهرو شاد .حسانی مباارک باهالاورس سامبلی

و نماادین در الااز کاار در مقابال

اپوزیسیون ،چهرها مسالمتجویانه از خود نشانداد و در الادد باود وانمودکناد کاه باهدنباال گاذار
6
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ادریجی به دموکراسی است .در بخش عمده این ساه دهاه ،حکومات و امیاگها از اقتادارگرایی و
سرکوب ،اکیه بر نهادها الور دموکراای

و ایجاد محدودیتها زیاد برا اپوزیسیون با محتوا

بسیار اقتدارگرا و با دموکراسی الور بوده و انتخاباس یکی از اجلیاس الاور دموکراسای در مصار
بود (سردارنیا.)111:1 91 ،
در نیمه نخست دهه  ،1911رژیم مبارک برا دموکراس نشاندادن رژیم خود به اعداد احگاب و
انجمن برا اعالیت مجوزداد و روزنامهها ازاد عمل بیشتر یااتند .انتخاباس پارلمان  1913ااا حاد
بهنسبت ،قابلاوجهی بهالورس ازاد و رقابتی اشکیلشد و میگان اقلب در ان پایین بود اماا انتخابااس
سال  1916با اقلب بیشتر برگگارشد و به همین ارایب در سال  1991اقلب اااگایشیااات و بیشاتر
احگاب ازجمله حگب «واد» به دلیل اقلب در انتخاباس در ان شارکتنکارد ،ان را احاریمکردناد .در
انتخاباس  1998احگاب ،ناچار شدند که مشاارکت کنناد ولای نتیجاه همچناان باه نفاع حاگب حااکم
رقمخورد و انها چهار کرسی به احگاب اپوزیسیون و سه کرسی باه کاندیاداها لیرحگبای و مساتقل
رسید .اقلب اشکار در این انتخاباس سبب اعتراض احگاب شد و دادگاه ،انتخاب بیش از  111کاندیدا
را لیرقانونی اعالمکرد .اقلب حگب حاکم در این انتخاباس چنان زیاد بود که شاهدان مصر پیاروز
 98درالد حگب دموکراای

ملی را بسایار شارماور دانساتند .انتخابااس ساال  1111نیاگ باهظااهر

بهالورس چندحگبی و رقابتی برگگارشد درمجموع ،حکومت به دالیلی ازجمله احسا

خطار جاد

از ناحیه انتخاباس (بهویژه ازسو اسالمگرایان) ،انتخاباس را باهالاورس چنادحگبی الاور و بادون
محتوا واقعی دراوردهبود.
انتخاباس سال  1118بهالورس مداخله حگب حاکم و با اکیه بر اراش و نیروها امنیتی انجامشاد
که در این انتخاباس در مقایسه با حگب حاکم ،اخوانالمسلمین انهاا اجاازهیااات  181کاندیادا بارا
انتخاباس ،ان هم با عنوان مستقل و لیرحگبی معرایکند .انتخاباس ساال  1111باا اشاکارارین ساطح
ادابیر امنیتی و اقلب ،اوسط حکومت و حگب حاکم انجامشد نتیجه این انتخاباس 31 ،کرسی حگب
دموکراای

ملی 18 ،کرسی برا احگاب مخالف و  66کرسی برا کاندیداها مستقل باود .باهدنباال

اعالم نتایج این انتخاباس ،اظاهراس گسترده احگاب مخالف در برابر دیوان عاالی قضاایی مصار بارا
ابطال نتایج الورسگرات در این اظاهراس ،احگاب هر دو یف ملیگرا  -لیبرال و اسالمگارا ،مانناد
اخوانالمسلمین ،واد ،جنبش الکفایه ،حگبالکرام و ناالر شرکتداشتند .الیرادعی که رهبار انجمان
ملی برا اغییر بود از کلیه احگاب و جریاناس سیاسی خواست که بارا وارداوردن ضاربه نهاایی باه
1
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رژیم مبارک به این انجمن بپیوندند.
در ادبیاس نظر انقالبها و جنبشها اجتماعی ،اأکید بر این است که جنبشهاا اجتمااعی و
انقالبها ،ریشها ساختار و ااریخی درازمدس یا بهنسبت درازمدای دارناد و ناه ریشاه الارف در
نارضایتیها کوااهمدس و محدود ازسو دیگر ،احلیلگران بر این نظرند که انهاا باا وجاود شارایط
نارضایتیها ریشهدار ،انقالب رخنمیدهد ،لذا نیاز است که ارالتها سیاسای شاتابزا مسااعد
داخلی و خارجی ایجادشوند که عبارساند از :شکاف در نخبگان حاکم درخصو

نحاوه مواجهاه باا

اپوزیسیون ،کاهش رف داران رژیم باه دالیال گونااگون ،بحاران شادید اقتصااد و اشادید بحاران
کارامد و مشروعیت رژیم به ابع ان ،ااشا ابعاد جد اساد سیاسی و اقتصاد مقامها حکومات
و وقوع انقالب در کشورها همسایه در شرایط مشابه با این کشور (سردارنیا.)111 -11 ،1 91 ،
در مصر نیگ چنین شرایطی ایجادشد .جنبش اجتماعی که در اونس ضد حکومت زینالعابدین بان
علی بهوجودامد به مصر گسترشیاات .انقالب اونس بهعنوان عاملی محرک بارا شاروع جنابش در
جنبش اراگیر اجتمااعی در ان ااراهم شادهباود،

مصر که زمینهها اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد ی
عملکرد.

پ -اینترنت و جنبش اجتماعی اخیر مصر تا سقوط حسنی مبارک
شبکه دانشگاهها مصر و مرکگ ا العاس کابینه مصر ) (IDSCبرا اولینبار در ساال  199باه
اینترنت دستیااتند بااینحال ،عموم مردم اا سال  1998به ور عام ،به اینترنت دسترساینداشاتند ااا
اینکه در سال  ،1111وزارس ارابا اس و اناور ا العاس مصر رح اینترنت رایگان را راهانداز کرد.
رح اینترنت رایگان به هر مصر اجازهمی داد اا باا یا

کاامپیوار و یا

خاط الفان باه اینترنات

دسترسییابد .با جمعیت اقریبی مصر در سال ( 1111حدود  11/3میلیون نفر) ضاریب نفاوا اینترنات
در جامعه مصر حدود 13درالد بود که نسبتبه  1/81درالاد در ساال  1999ااگایشای قابالاوجاه از
خود نشانمیداد ).( www.freedomhouse.org
اعتصاب کارگر در شهر دلتا ضد کاهش دستمگد و ااگایش قیمتها همراه باا دیگار احاولهاا
اقتصاد و سیاسی در روز  6اوریل  1111باهوقاوعپیوسات در هماین زماان باود کاه عبادالفتاح در
حمایت از کارگران شروعکرد به ادارکدیدن گروهی ایسبوک در سال  .1111هرچندکاه زمیناههاا
اجتماعی ،اقتصاد و سیاسی اعتصاب ازجمله ااگایش ااورم ،سارکوب رهباران احاگاب و نارضاایتی
9
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گسترده مردم مصر درخصو

ساکنان محاالرهشده در نوار لگه که انگیگهها االلی بارا اعتصااب

بودند ،اراهم بود ،انها با گسترش و عضویت در وبسایتها اعتصاب کارگران نساجی به ی

رویداد

االلی ابدیلشد درواقع ،رسانهها اینجا نقش عاملی محرک و شتابزا را در بسط اعتاراض ایفاکردناد.
در عرض دو هفته بعد از اشکیل این گروه ،بیش از  61هگار کاربر عضوشدهبودناد و باه اور کامال،
حیرساور بود که بعد از مدای ،اعداد اعضا این گروه به  691هگار نفر رسید ).(Faris, 2008:1-2
این اعتصاب و اعتراض سبب شد که اولینبار در مصر شبکههاا اجتمااعی اینترنات باهالاورس
گسترده شناختهشدند و درواقاع ،نموناه عینای از جنابشهاا اجتمااعی باود کاه از ریاق اینترنات
سازماندهیشد .وائل لنیم 1یکی از ساازماندهنادگان االالی جنابش اجتمااعی مصار در اایسباوک
میگوید« :اگر شما میخواهید ی

جامعه ازاد داشتهباشید باید به انهاا اینترنات بدهیاد درواقاع ایان

جمله ،نشانگر اهمیت نقش اینترنت در جنبشها اجتماعی اخیر در جهان عارب باهخصاو

مصار

است .محمود هشام ،1نویسنده مصر نیگ معتقد است که شبکهها اجتماعی اینترنت مانند ایسباوک،
اویتر و وبالرها ،سبب سرنگونی رژیمها عربی شادند کاه باهزود ایان متغیرهاا در جنابشهاا
اعتراضی در رشتهها علوم سیاسی اموزشدادهمیشوند .در اعتراضها اخیر ،گروهها ایسبوک از
کم کنندگان االلی به انقالب بودند که ارسال اعتراضها را بهروزرسانی و واکنش سایتها خبر ،
سیاستمداران و رسانهها را بازاابمیدادند (.)hesham,2011:20
درواقع ،گروهی از اعاالن جوان در ایس باوک کاه خواساتار اظااهراس در سرااسار کشاور بارا
بازگرداندن کرامت انساانی ،االاالحاس ،ازاد و عادالت بودناد ،جرقاه انقاالب را شاعلهورکردناد.
ایسبوک کم کرد اا پیامهایی از وقایعی که در مصر رو میداد در سراسر جهان از ریاق عکاس و
ایلم دریااتشود .عکسها خالد سعید در ایسبوک خشم مردم مصر را برانگیخت .مدایکوااه پس
از ان ،وائل لنیم ی

الفحه ایسبوک با عناوان «ماا هماه خالاد ساعید هساتیم» ایجاادکرد .الافحه

ایسبوک 811 ،هگار عضو بهدستاورد .همان ورکه اعتراضها ادامهمییاات ،ماردم در مصار امایال
بیشتر به ایسبوک برا دیدن ایلمها ،اصاویر ،نظریاس و بحث درخصو

انقاالب سیاسای بارا

دموکراسی ،ازاد بیان و اغییرها اجتماعی و اقتصاد نشاندادند که نتیجه ان ،شکلگیار جنبشای
جدید بود .جنبش جوانان  6اوریل که از ان زمان به بعد ،نقش کلید سازمانی در اعتراضها ساال
................................................................................................................................................................
1 . Wael Ghonim
2 . hesham
3 . Khaled Said
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 1111ایفاکرد .الفحه «ما هم خالدیم» در ایسبوک 61 :کلیا
لین

اصاویر  ،بایش از  111عکاس111 ،

وب داشت این الفحه پیش از  18ژانویه حدود  311هگار عضو داشت که در روز  9اوریاه باه

 611هگار نفر رسید و در  13اوریه به  113هگار نفر رسید (.)Serajul,2011: 17
درحالیکه متوسط سن اعاالن مصر استفادهکننده از ایسبوک  11سال بود ،اعضا رژیام  61ااا
 61ساله بودند ،که خود احت اأثیر رئیسجمهور  11ساله قرارداشتند درنتیجه این شکاف نسالی و
سنی ،هنگامیکه رژیم مبارک ،متوجه قدرس و سرعت اناور ها رسانهها اجتماعی و ظرایتهاا
اوخالعاده انها برا سازماندهی اعاالن جنبش شدند ،برا محدود و مسدودکردن اایسباوک ،ااویتر،
خدماس پیام کوااه و خطوط ارابا ی االشکرد اما اعاالن با استفاده از دورزدن ایلترها قادر شدند کاه
دوباره به این شبکهها اجتماعی دستیابند .در بعدازظهر  11ژانویاه  1111مقاامهاا مصار بارا
قطعکردن امام خطوط ارابا ی در شهرها بگرر کوشیدند با این اصور که از جاار شادن ماردم در
خیابانها جلوگیر کنند اما دیگر دیر شدهبود و مصر ها در خیابانها بودند و دیگر به اینترنت ،نیااز
نبود و درواقع ،اینترنت کارکرد و نقش خود را ایفاکردهبود .میدان التحریر نقطه مرکگ اعتراضهاا در
قاهره و مسجد قائد ال ابراهیم ،نقطه مرکگ اعتراضها در اساکندریه شادند و هماین اور در دیگار
شهرها مصر نیگ نقطه مرکگ وجودداشت ).(Eltantawy&Wiest,2011:121
بخشی از چالش پیش رو برا مقابله با مبارک و دستگاه امنیتی و  ،بسیج مردمی بود اما باه دلیال
سرکوب دولتی اعتراضکنندگان در ول چند دهه گذشته ،نوعی بیافااوای در جامعاه مصار نهادیناه
شدهبود .انها  1درالد ثبتنامکنندگان در انتخاباس سال  1116به پاا الاندوخهاا راتناد و ایان 1
درالد رأ خود را به حگب مبارک ،اخوانالمسلمین ،گروههاا کوچا

و احاگاب ساکوالر دادناد.

اکثریت  66درالد به رأ دادن امایلینشان نداد و بر این اساا  ،نسال ناو اعااالن سیاسای باا ایان
بیافاوای به رویارویی برخاستند و با بهرهگیر از اینترنت و الفن االشکردناد ااا باا جامعاه اماا
برقرارکنند .در مصر در ساال  ،1111حادود  11/8کااربر اینترنات 1/ ،میلیاون اشاتراک 1/8،ADSL
میلیون کاربر اینترنت الفن همراه  3611،کاااینات و  68/8میلیاون خاط الفان هماراه وجودداشات

همچنین حدود  161هگار بالگر اعال بود که بیشترشان جوان بودند و در ول عمرشاان ،جاگ مباارک
رئیسجمهور ندیدهبودند .اینترنت برا این جوانان راهی ااازه گشاود .در ساال  ،1111گروهای باا
بهرهگیر از ایسبوک اوانستند  11هاگار نفار را ضاد گرانای ماواد لاذایی بسایجکنناد همچناین از
ایسبوک برا جلب پشتیبانی از اعتصاب کارگران پارچهباای و اعتراضها کارگر  6اوریل 1111
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استفادها مطلوب الورسگرات

).(Mansour, 2010:2-3

برایان سولیس در اوالیف ارایند نقاش رساانههاا اجتمااعی مهام در انقاالب مصار ایانگوناه
اوالیفمیکند :ایجاد چگالی الزم ااصاالس (نوشن اگر وحدس اثر است ،چگالی علت است) بنابراین
رسانهها ابگار هستند که باعث ااگایش چگالی ااصالها اجتماعی و گسترش انها میشوند و مهمار
اینکه ااگایش چگالی جریان ا العاس (اعداد داعاای که ااراد گوشدهند) و اراکم عاا فی (باهعناوان
درک وقایع یا زمینه اجتماعی اجربه ااراد دیگر) هنگامیکه مردم اصمیممیگیرناد باهجاا اماشاا باه
انقالب بپیوندند به ااگایش احتمالی ااراطگرایی منجرمیشود.
چگالی بهدست امده در مصر و انچه اأثیر ان را اراار از مرزها خود داشته چگونه بود؟ کاه ایان
پرسش را برایان سولیس با درنظرگراتن سه بعاد عماود  ،ااقای و ارکیبای رساانههاا اجتمااعی از
کشور به کشور دیگر پاسخمیدهد:
 )1آستانه عمودي :ایاالس متحده و اروپا در مقایسه با رسانهها اجتمااعی ،نفاوا انادک در جهاان
عرب دارند درواقع ،انها  11میلیون کاربر ایسبوک در سرااسار جهاان عارب وجوددارناد ،پاس
چگونه رسانهها چنین نقشی را ایفاکردند؟ همان ورکه بسیار مفساران اشاارهکاردهاناد یکای از
کااالیگورها اوایل انقالب  18ژانویه  1111در مصر ی

الفحه ایجادشده در اایسباوک دربااره

خالد بود که نیروها امنیتی به رز وحشیانه ،او را کشتهبودند این الفحه ،یا

نقطاه کاانونی

بود که حدود  361هگار رفدار عضو داشت و مخالفت خود را با دولت ابرازکردند ،درحاالیکاه
ویدئو یوایوب دربارة قتل او اوسط بیش از  811هگار نفر مشاهدهشد و به عامال ساوخترساانی
خشم عمود ابدیلشد .با الهام از اظاهراس ضد سرنگونی بن علای رئایسجمهاور ااونس در 3
ژانویه  1111الفحه خالد ی

الفحه ایسبوک و سپس ی

نقطه کاانونی بارا انتشاار اعتاراض

مردمی در سرااسر مصر شد.
 )1آستانه افقی :به گفته بوید ،موقعیت معترضان اونس و جسارس و شجاعت معترضان جوان اونسی
در خیابانها خود ،سبب اشویق رسانهها اجتماعی مصر از مردم خویش ،از دانشاموزان وکال،
دانشجویان ،کارگران و همچنان اشویق و گسترش الفوف اعتراضها در میدان التحریر شد.
) آستانه تركیبی :از اونس به مصار ،الجگایار و ساوریه ،رساانههاا اجتمااعی نقشای محاور در
پوستهپوستهشدن ارابا اس میان مردم ،در دستیابی به چگالی ،اشاعه شجاعت و مقابله با ا العااس
نادرست اولیدشده اوسط رژیمها سرکوبگر داشتند ).(Mainwaring, 2011
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اینترنت در جنبش اجتماعی مصر اوانست نقشی ویژه ایفاکند .ی

روز بعد از سقوط بن علای در

اونس ،دعوس و اراخوانی برا اظاهراس ،از ریق اینترنات در مصار الازشاد .دعاوسناماه در ساه
الفحه از ریق ایسبوک ارائهشد .در ول جنبش ،انتشار ایلمها اعتراضها روز گذشته از ریاق
اینترنت ،سبب شعلهورشدن بیشتر خشم مردم شد .بگرراارین اجتمااع مصار هاا الافحه «ماا هماه
خالدیم» بود که  113هگار عضو در  13اوریه  1111داشت الفحاس دیگار ،مانناد الافحه جنابش 6
اوریل و الفحه «البرادعی ،رئیسجمهور اینده» نیگ رفداران زیاد داشتند.
شبکهها انالین اجتماعی ،نقش االلی را در اظاهراس مصر در ماه ژانویه ساال  1111ایفاکردناد.
به ور عمده ،ایسبوک و اوییتر ابگار اساسی مورد استفاده در این اظاهراس بودند .در جریاان جنابش
اراگیر مصر ،پیامها کتبی ( )smsو اصاویر در گردش در ایسبوک ،ااوییتر و وباالرهاا در اقویات
هویت جمعی مردم مصر ،بسیار مؤثر بودند .ابگار رسانهها اجتماعی به مصریان در امام دنیا امکانداد
اا از جنبش داخل کشور حمایتکنند .الفحاس متعدد ایسبوک اوسط مصر هاا خاارج از کشاور،
ازجمله «الدا خارج از مصر ،مصریان خارج از کشور در حمایت از مصر و ایااالس متحاده عربای»
ایجادشد ).(Eltantawy&Wiest,2011:1217

نتیجهگیری
در این پژوهش االششد اا به این پرسشها پاسخدادهشود که «ساهم رهباران ،اعااالن سیاسای و
مدنی و جوانان چه وابسته به جریانها سیاسی و چه خارج از ان ،در جنبش اخیر مصر با اوجاه باه
قابلیتها مورد استفاده اینترنت اا چه اندازه بودهاست؟ ااا چاه حاد اعااالن مصار از شابکههاا
رسانهها اجتماعی مانند ایسبوک ،اوییتر ،یوایوب و وبالرها بهعنوان ابگارهایی برا ساازماندهی و
ایجاد اگاهی بسیج سیاسی در این جنبش استفادهکردند؟» بار ایان اساا  ،ای چناد ساال گذشاته،
اناور ا العاس و ارابا اس ازجمله اینترنت و ابگار ان ،نقشی برجسته در اعالیاتهاا جنابشهاا
اجتماعی ایفاکردهاست .همان ورکه گفتهشد هرچند نمیاوان دالیل االالی خشام و نارضاایتی ماردم
مصر نسبتبه ناکارامد دولت را منکر شد و همچنین نمیاوان زمینهها اجتماعی ،سیاسی ،اقتصاد
را درزمینه جنبشها و انقالبها نادیدهگرات .اما انچه ما در اینجا مورد اوجه قاراردادیام ،اساتفاده از
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ابگارها و اناور ها نوین در انقالبها مدرن است که میاوانگفات باا اوجاه باه نقاش ساریع و
گستردگی انها در انتشار اخبار و ا العاس ،عامل انقالب در عصر مادرن باهشامارمیایناد و خبار در
سطحی وسیع در ی

کشور و جهان گسترشمییابد .اناور ها رسانهها اجتماعی بهعنوان اباگار

مهم برا عمل جمعی و اغییرها اجتماعی دیدهمیشوند .ایسبوک و اینترنت ،گگینههایی برا عمال
گروهها نو و نیروها سیاسی در حال پیدایش جامعه مدنی هستند همان ورکه در مصار هام ایان
اافاخ ااتاد .درواقع زمینهها اجتماعی ،سیاسی و اقتصااد نارضاایتی بارا ماردم ااراهم شادهباود.
انقالب اونس نیگ اثر سرایتی داشت و نقش رسانهها در این انتقال بسیار بااهمیت بود .رسانهها بهویاژه
اینترنت و شبکهها اجتماعی ان ازجمله ایسبوک ،اویتر و یوایوپ سبب احرک و گستردگی بیشاتر
اظاهراس شدند که درنهایت به سقوط رژیم مباارک انجامیاد و باه اورکلی ،شابکههاا رساانههاا
اجتماعی مانند ایسبوک ،اوییتر ،یوایوب و وبالرها بهعنوان ابگار برا اساهیل جنابش اجتمااعی،
سازماندهی و ایجاد اگاهی و بسیج سیاسی مورد استفاده قرارگراتند.
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Abstract
This research work intends to study the role of Internet in recent social
movement in Egypt that toppled down Hosni Mubarak’s government in January
2011. During the recent years, new communication technologies, specially the
Internet and social networks on the Internet, have turned to be a major source for
mobilization and organization of social movements across the globe. The recent
movements in Arab states of the Middle East and North Africa made use of new
communication technologies and put on display a new form of revolution and
mass mobilization in this region wherein people sought meeting their legitimate
rights. The role of mass media in general and Internet and social networks in
particular was very important ever since the outset of the movements. These
communication tools promoted public awareness on one side and on the other side,
accelerated the demonstrations and expansion of the movement to all cities
because of possessing diversified capabilities. It is believed that large social
networks such as Facebook, Twitter and personal weblogs have served as
powerful and influential channels for the people of Egypt who had long suffered
state censorship. Moreover, Internet and social networks brought about
development of political concepts and mass mobilization for political activities in
Egypt.
Keywords: Social Movement, Egypt, Internet, social Networks, Facebook,
Twitter
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