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  چکیده

هـاي  هـاي شـبکه  اجتمـاعی، سـایت  هـاي هاي اطالعاتی و ارتباطی نوین از جمله رسانهفناوري
ها و انداز گفتمان سیاسی در بحراندر حال تغییر چشم ،کاربرتوسط اجتماعی و محتواي تولید شده 

هـا گسـترش   کـه ایـده  هـایی روش توانـد کاربرد این ابزارها می. هاي پس از درگیري هستندمحیط
تواننـد ارتبـاط   هـاي نـوین مـی   فناوري. کندشوند را دگرگون یابند و در درون جوامع منتشر میمی

هـا را تسـهیل   و افراد ذینفع درگیر در مدیریت بحرانهاجنبشاجتماعات،، موثر و پایدار بین افراد
هـاي  هاي نوین نظیر اینترنـت، شـبکه  نهآفرینی رسااین است که نقشرو  پیشپژوهش فرضیه.کنند

 و الکترونیکـی هـا، پسـت  ، وبـالگ )دهـی متنـی  پیـام (تلفـن همـراه   ،)تـوئیتر بوك،فیس(اجتماعی
این ) جوانان عمدتاً(گیري شیوه جدید مشارکت سیاسی در بین شهروندان عامل شکل ،هارومچت

مشـکالتی چـون بیکـاري، فسـاد و      شناسی سیاسی، جوانانی که ازجامعه منظراز .بوده استکشور 
کردند، نقش مهمـی در رهبـري و   هاي نوین ارتباطی استفاده میو از فناوريبردنداستبداد رنج می

  .اندآغازگر موج اعتراضی مصر بوده اند و عمالًمدیریت این انقالب ایفا کرده
نقـش آن در  این پژوهش قصد داریم با توجه به مبحـث فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و     در

ه بپردازیم که در آن بـ  2011ژانویه سال  25به مقطع زمانی انقالب  ،کشور مورد بررسی یعنی مصر
هاي عمل جدیـدي بـراي کنشـگري سیاسـی     هاي ارتباطی نوین، میدانواسطه نقش ابزارها و شبکه

ال تغییر ظرفیت محدود این پژوهش، به شرایط و اوضاع در حدر نظرگرفتن پس از آن با . شدفراهم
چگونه فرصت سیاسی ایجـاد شـده در   کنیم که و این موضوع را بررسی می پردازیماین کشور می

  .استه دچار چالش شد ،حوادث و تحوالتدر اثر این کشور 
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  مقدمه
اي و اینترنتـی و  هـاي مـاهواره  فناوري ارتباطات الکترونیـک نظیـر شـبکه   گسترش روزافزون 

هاسـت کـه اندیشـمندان    سال. استمتفکران زیادي بودهثیر آن روي اذهان عمومی مورد توجهأت
. کننـد می دهی به ذهن مخاطب استفادهها از آن در جهتنویسند و صاحبان رسانهباره میدر این

آمیز بـودن اهـداف آن،   ها و توطئهطرفی رسانهن زیادي در باب عدم بیهاي اخیر متفکرادر سال
فـارغ از موافقـت یـا مخالفـت بـا      . اندها گفتهثیرگذاري بر ذهن و نظر مخاطب سخنأدر جهت ت

هـا بـر تحـوالت و    ثیري است کـه رسـانه  أبررسی ت ،ثیر این پدیده مدرن، آنچه که اهمیت داردأت
. کنندها را دستخوش تغییر میگذارند و سرنوشت آناتفاقات مهم درون کشورها می

 بـا وجـود اینکـه   هاي مردمی متعددي بوده، ، خاورمیانه شاهد قیام2011در سه ماهه اول سال 
 ابهاماتی بسـیاري اما نام گرفتند،  »هاي توئیترانقالب«یا  »بوكهاي فیسانقالب«ها اغلب این قیام

هـاي  بـوکی و تـوئیتري و بـه طـور کلـی انقـالب      هـاي فـیس  بانقال. وجود داردنیز در این زمینه 
شناسـی سیاسـی شـده    اینترنتی اصطالح جدیدي است که به تازگی وارد ادبیات سیاسی و جامعه

این اصطالح در واقع برگرفته از رویدادهاي اخیر خاورمیانه است که انکارناپـذیري نقـش   . است
رسانی، سازماندهی و هماهنگی و گسترش سریع هاي اجتماعی در اطالعثیر اینترنت و شبکهأو ت

  .کندد میأییتحوالت در کشورهاي منطقه را ت
هـاي  هـاي نـوین نظیـر اینترنـت، شـبکه     آفرینـی رسـانه  است که نقـش پژوهش آن این فرضیه
و  هـا، پسـت الکترونیکـی   وبـالگ ،)دهـی متنـی  پیـام (تلفن همراه ،)توئیتربوك،فیس(اجتماعی

) جوانـان  عمـدتًا (گیري شیوه جدید مشارکت سیاسی در بین شـهروندان  کلعامل ش، هارومچت
شناسی سیاسی، جوانانی کـه از مشـکالتی چـون بیکـاري،     از نگاه جامعه.بوده استمصر کشور 

کردند، نقـش مهمـی در   هاي نوین ارتباطی استفاده میبردند، و از فناوريفساد و استبداد رنج می
در واقع . اندآغازگر موج اعتراضی مصر بوده اند و عمالًایفا کرده رهبري و مدیریت این انقالب

هـاي نـوین بـراي نیـل بـه      رسـانه از ابـزار   این انقالب، استفاده معترضـان هاي مهم ویژگییکی از 
نسـل سـایبري در مصـر بـه صـورت دسـته       ؛ باشـد تغییرات سیاسی و دگرگونی دموکراتیـک مـی  

مجازي را به فضاي واقعی و عینـی منتقـل کنـد و ایـن      جمعی تصمیم گرفت تا فعالیت در فضاي
  .ي مردم مطرح شدنسل به عنوان نماینده انبوه مطالبات سرکوب شده

گیري شکل: هاي شیوه جدید مشارکت سیاسی این نسل سایبري عبارتند ازاز جمله شاخصه 
در راسـتاي  ) اجتماعـات مجـازي  (اجتماعات ذهنی و تصوري، اجتماعات فارغ از زمان و مکـان  
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ایجـاد  و  هـا گیري حوزه عمومی مجازي براي ابـراز دیـدگاه  اي و شکلگیري جامعه شبکهشکل
هـاي  از جملـه شاخصـه  . همبستگی و وجود فضاي نوینی از تعامل میـان افـراد در جهـان مجـازي    

نـه  (هـا گیري فضاي جریانها بر جریان قدرت؛ شکلدیگر این فضا، پیشی گرفتن قدرت جریان
اي و داراي معنـاي نمـادین و   شـبکه /اي مجـازي ان مکـانی مـادي بلکـه بـه عنـوان عرصـه      به عنو

زمان؛ اشتراکی شدن زمـان و آگـاهی   زمان بیو  )هاي صدا، تصاویر و نمادهادربرگیرنده جریان
. استزمانی درزمانی و هم

ت دارد هاي نوین در جنـبش انقالبـی مصـر ضـرور    ثیر این رسانهأبراي بررسی چگونگی نقش و ت
هاي اجتماعی ممکن اسـت  ما مدعی هستیم که رسانه ؛کنیمکه از رویکرد جبرگرایی فناورانه اجتناب

  .ابزارهاي الزمی باشند، اما براي پیگیري و دستیابی به تحول سیاسی اجتماعی کافی نیستند
گونه اسـت  یندر واقع، این سوال مطرح است که آیا فناوري یک متغیر مستقل است و اگر ا

گذارند؟ یـا اینکـه متغیـري    ارتباطی جدید بر فعالیت سیاسی تأثیر می-ی هاي اطالعاتآیا فناوري
گیرد؟ آنچه که الزم است ذکر شود وابسته بوده و به وسیله سیاست، جامعه و فرهنگ شکل می

نـگ مکـانی   توجه به این نکته است که از دیدگاه این پژوهش، فناوري و کاربردهاي آن به فره
شـرایط و نـوع درك و    ،گیـرد بسـتگی دارد و بایـد بـه زمینـه     که در آن مورد اسـتفاده قـرار مـی   

در واقع باید بین علت و شرایط منتهی . ها دارند توجه کردبرداشتی که کاربران این ابزارها از آن
نطور کـه  همـا . به انقالب، ابزارهاي مورد استفاده و کاربران و کـارگزاران تفکیـک قائـل شـویم    

هاي شـورش  ریشه. اما کافی نیست ،اینترنت یک شرط الزم است؛کندمیاشاره) 2011(کاستلز 
امکان شورش و جنبش بدون وجـود سـرکوب فـوري، بـه      ،در استثمار، ظلم و تحقیر نهفته است

هایی است کـه  وسیله فناوريهوابسته به توانایی ایجاد شده بو  تراکم و سرعت بسیج بستگی دارد
بنابراین از دیدگاه ایـن  . کندبندي میاي طبقههاي خودارتباطی تودهکاستلز آن را از نوع فناوري

پژوهش، فناوري ارتباطی ابزار موثري است در جهت تسریع، تسـهیل و تقویـت مسـیر تحـوالت     
  .گردداین نقش برجسته می، سیاسی و اجتماعی که تحت وجود شرایط و عواملی

ویـژه  ههاي سیاسی که از اشـکال جدیـد ارتباطـات بـ    چگونگی فعالیتاین پژوهشبنابراین، 
ــانه ــوئیتر،    رس ــه ت ــن از جمل ــاعی آنالی ــال و اجتم ــاي دیجیت ــیس ه ــال ف ــوك و پورت ــه  ب ــاي ب ه

اسـتفاده رژیــم از  گـذاري فـیلم یوتیــوب بـه عنـوان ابــزاري بـراي برجسـته کــردن سـوء       اشـتراك 
دهی به افکار عمومی، و سـازماندهی و  شکل1،نگاري شهرونديشهروندان خود، ترویج روزنامه

                                                                                                                                                                      
1. Citizen Journalism
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مـا نشـان خـواهیم    . د کردبسیج شهروندان براي مقابله با سرکوب استفاده کردند را بررسی خواه
هاي آفالین همچون به صـحنه آمـدن   هاي آنالین را با فعالیتاین فعالیت ،داد که چگونه فعاالن

  .ادغام کردند اندازي مبارزات زمینیها و اعتراضات و راهتظاهرات
  

  هاي اجتماعی نویناي مانوئل کاستلز و نظریه جنبشجامعه شبکه
فرض که تحوالت خاورمیانه نوعی جنـبش اجتمـاعی در شـرایط جدیـد     با توجه به این پیش

است، هدف از این پژوهش دستیابی به چارچوبی مناسـب بـراي فهـم تحـوالت خاورمیانـه و بـه       
شناسی هاي اجتماعی و جامعهات نظري موجود در مورد جنبشبا توجه به ادبی(ویژه کشور مصر 
شدن کسب سریع اطالعات و انتقال آن بـه یکـی از   در عصر جهانی. باشدمی )عصر جهانی شدن

هاي اجتمـاعی  است و توانسته ماهیت و شکل جنبشترین ابعاد زندگی اجتماعی تبدیل شدهمهم
هاي اجتمـاعی  ه یک ساختار فرصت جدید براي جنبششدن به مثابدر واقع جهانی. دهدرا تغییر

گیـري،  هـا از ایـن سـاختارهاي فرصـت سیاسـی در راسـتاي شـکل       دد که جنبشگرمحسوب می
شـدن اطالعـات و   هـاي جهـانی  ترین جنبـه یکی از مهم.کنندگسترش و انسجام خود استفاده می

سـاختار اجتمـاعی   «اي شـبکه  ۀباشد؛ یعنـی در واقـع جامعـ   می» ايشبکه ۀجامع«ظهور ،ارتباطات
  .است »عصر اطالعات
اي توسـط مانوئـل کاسـتلز وارد ادبیـات     اصطالح جامعه شـبکه  ،1997بار در سال براي اولین
اي یعنـی سـاختار اجتمـاعی غالـب و مسـلط در      طبق فرضیه کاستلز، جامعه شبکه. دانشگاهی شد

زمـان و فضـاي   زمـانِ بـی  :یابدیهاي نوین زمان و مکان سازمان معصر اطالعات که حول شکل
وقفـه و  زمان، استفاده و به کار گرفتن بیمنظور کاستلز از زمان بی. ها و گردش اطالعاتجریان

هـا و تبـدیل   مداوم فناوري اطالعات و ارتباطات نوین براي از میان برداشتن زمـان، فشـردن سـال   
هـا کماکـان کـانون زنـدگی     مکـان . هـا اسـت  ها در غالـب لحظـه  ها و فشردن دقیقهها به دقیقهآن

هـا  اما این جریان. منشاء فرهنگ و عامل انتقال تاریخ هستند، نظارت سیاسی و اجتماعی ،روزمره
قـدرت سیاسـی از    ، کاستلزر به نظ. اندها مسلط شدهاند و بر آنبر گرفتهها را درهستند که مکان

اسـت سایر تولیدات فرهنگـی انتقـال یافتـه   ها و هاي دموکراتیک به رسانهها و نظامملت-دولت
  ).530-1380:538، 1کاستلزج(

هاي سـرمایه،  جریان. استها تشکیل شدهکاستلز معتقد است جامعه کنونی ما پیرامون جریان
هـاي  هاي ارتباطات متقابل سازمانی، جریـان هاي تکنولوژي، جریانهاي اطالعات، جریانجریان
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ها بـه معنـاي سلسـله مبـادالت و تعـامالت هدفمنـد، تکـراري و        انجری. تصاویر، صداها و نمادها
آفرینان اجتماعی در سـاختارهاي اقتصـادي، سیاسـی و نمـادین     هاي نقشپذیر میان جایگاهبرنامه

به عقیده وى تعامل میان ایـن فراینـدها،   . جامعه است که با یکدیگر از نظر فیزیکی ارتباط ندارند
نوین یعنى اقتصاد اطالعاتى اى، یک اقتصادیعنى جامعه شبکهطیک ساختار نوین اجتماعى مسل

منطـق  . ـجهانى و یک فرهنگ نوین یعنى فرهنگ مجازِ واقعى را به عرصـه وجـود آورده اسـت   
ادهـاى اجتمـاعى در سراسـر جهـانى     نهفته در این اقتصاد، جامعه و فرهنگ، زیر بناى کنش و نه

هـاى تـازه،   اى پیش رو، افـراد و جوامـع در درون قالـب   در جامعه شبکه. پیوسته خواهد بودهمبه
شـود و در عـین   اى از انسان عرضـه مـى  گیرند و در این میان، تعاریف تازهاى مىهاى تازههویت

حال خود این شبکه تحت تأثیر قـواى محرکـه داخلـى دسـتخوش تغییـرات دائمـى و در نتیجـه،        
  .)1383:61مددپور،(شودمىایجاد الگوهاى جدید زیست و حیات در نقاط مختلف 

فرهنگ عصر اطالعات در چـارچوب انتقـال نمادهـا بـه     به صورت نیز 1فرهنگ مجاز واقعی
بنابراین ویژگی تاریخی سیستم ارتباطی جدید کـه  . گیردهاى الکترونیک شکل مىوسیله واسطه

ارتبـاط   هـاي ارتبـاط، از ارتبـاط مکتـوب گرفتـه تـا      پیرامون یکپارچگی الکترونیکی همـه شـیوه  
مجازي : چندحسی سازمان یافته است، القاي واقعیت مجازي نیست بلکه ایجاد مجاز واقعی است

یعنی چیزي که در عمل چنین است ولی نه به معناي دقیق کلمه یا اسماً و واقعی یعنی چیزي کـه  
طریـق  شود همواره مجازي است چون همواره از بنابراین واقعیتی که تجربه می. واقعاً چنین است

دهند که از چارچوب تنگ معنایی اي معنا شکل میشود که عمل را با گونهنمادهایی درك می
هـا از طریـق نمادهـا بیـان     اقعیـت در واقع، همـه و . گریزداند میکه نمادها براي آن در نظر گرفته

  ).431-432: 1380، 1کاستلزج(شوندمی
هـا  بیشـتر از فضـاي مکـان    اهمیتـی هـا داراي  هـاي اجتمـاعی، فضـاي جریـان    در حوزه جنبش

جزئـی از زنـدگی انسـانی نـاممکن      ها، سیاسـت هماننـد هـر   هرچند، بدون فضاي مکان. باشدمی
هــا هــاي اجتمــاعی فضــاي جریــانویــژه جنــبشهگــردد، امــا در حــوزه فعالیــت سیاســی و بــمــی

و حـوزه  ترین عنصر در سه حوزه اصلی جنبش یعنی حوزه آگاهی، حوزه همبستگی کنندهتعیین
  ).174-1390:175واعظی،(استبرساختن هویت 

کند هاي خاص آن، مکان هرچه بیشتر معناي نمادین پیدا میاي و کنشبا ظهور جامعه شبکه
هـا بـر جریـان قـدرت     گوید قـدرت جریـان  کاستلز می.شودها قلمداد میو در واقع فضاي جریان

کاسـتلز، شـبکه   . شودتغییر در جامعه می وگیرد و غیبت یا حضور در شبکه، منبع سلطهپیشی می
                                                                                                                                                                      
1. Real Virtuality
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داند که در آن یک منحنی خود را قطع پیوسته میهمههاي باي از نقاط اتصال یا گرهرا مجموعه
رتبـاطی  ایکی از مفاهیم جدیدي که کاستلز به آن توجه خاصی نشان داده، مفهوم خـود . کندمی

توانـد بـه طـور    ات جمعی است؛ چرا که میاز نظر کاستلز، ارتباطات نوین، ارتباط. است 1جمعی
براي این که  ؛این ارتباطات جمعی است. بالقوه به مخاطبانی در مقیاس جهانی دسترسی پیدا کند

بـر روي یوتیـوب، یـک وبـالگ بـا      توانـد بـا ارسـال یـک ویـدئو      این ارتباط به طـور بـالقوه مـی   
هـاي  اي از لیسـت ه حجم گستردهبه تعداد منابع وب، یا یک پیام ب) RSS(هاي آر اس اسلینک
زیـرا تولیـد    ؛باشـد ارتباطی میدر همان زمان این یک خود. یابدبه مخاطبان جهانی دست ، ایمیل

هـاي ارتبـاطی   اي شـامل شـبکه  انهایـن نظـام رسـ    ).see: Castells,2009(است2اختهسپیام، خود
وجهی، تعداد زیادي از افـراد را  ها در یک ارتباط چندشود که از طریق ارسال و دریافت پیاممی

زنـد و  اي را دور مـی این نوع ارتباط، رسـانه تـوده   همچنین .کنندبه تعداد زیادي دیگر مرتبط می
  .(see: Castells, 2007)اغلب از کنترل حکومت خارج است

  
  هاي نوین اجتماعیشناسی جنبشگونه

اثــر تغییراتــی کــه در نظــام  بــه بعــد، در 1960نیمــه دوم قــرن بیســتم، بــه خصــوص از دهــه  
هاي دولـت رفـاه   ها و کاستیداري جهانی و شیوه تولید و مصرف آن بوجود آمد، ضعفسرمایه

ثیرپـذیري از گسـترش مـوج شـتابنده جهـانی      أرا نمایاند؛ به عالوه تحوالت ربع آخر این قرن با ت
تـی جوامـع و   بندي نظـام دانـایی و معرف  شدن موجب وقوع تحوالت گسترده و عمیق در صورت

و ایدئولوژي به مثابه منابع غالب  3منفعت. است تحول جایگاه کنشگران اجتماعی و سیاسی شده
ــام   ــه مولفــه جدیــدي بــه ن ــه 4»هویــت«رفتــار جــاي خــود را ب اي کــه شــیوه داده اســت، بــه گون

محـور  هویتورزيسیاستجدیدبه اشکالمرکزمنفعتمحور یاطبقهپایه،ورزي قدرتسیاست
 5این تحوالت حکایت از نوع جدیدي از سیاست هـویتی ). 1390:271کریمی،(یافته استلتحو

  . با برخاستن نیروهاي جدید اجتماعی دارد
هاي جدید اجتمـاعی آن را چنـین تعریـف    دیانی و دالپورتا از صاحب نظران برجسته جنبش

هـا و  مـل افـراد، گـروه   هـاي غیررسـمی تعا  شـبکه : هاي نوین اجتماعی عبارتند ازجنبش: اندکرده
هاي مبتنـی بـر اعتقـادات مشـترك و همبسـتگی کـه از طریـق اسـتفاده مـداوم از اشـکال           سازمان

                                                                                                                                                                      
1. Mass self- Communication
2. Self Generated
3. Interest
4. identity
5. Identity politics
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بـه  ). 1383:33دالپورتا و دیـانی، (شوندآمیز بسیج میگوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه
تـر  یافتـه هاي نوین اجتماعی را از سایر اشکال عمل جمعـی سـازمان  نظر آنان این تعریف، جنبش
هاي سیاسـی خـاص یـا وقـایع     هاي مذهبی یا ائتالفهاي ذینفع، فرقهمثل احزاب سیاسی و گروه

این بود که جامعه مدنی را آماج  هاویژگی مهم این جنبش.سازدموردي متمایز می آمیِزاعتراض
معـه  در واقع، تغییر وضع موجود به وضـع مطلـوب بـا آگـاهی جا    . بخشی خود قرار دادندآگاهی

اي جمعـی  ها با جامعه مدنی از طریق رسـانه پذیر است و راه ارتباط برقرار کردن آنمدنی امکان
هـا و  ایـن ویژگـی  . ارددکه در واقع حکایت از رونـد اطالعـاتی و دیجیتـالی شـدن جامعـه     است 

هاي ظهور ایـن  هاي جدید اجتماعی، انتخابی نیست بلکه بازتاب شرایط و زمینهمختصات جنبش
  . ها استبشجن

هاي اجتمـاعی جدیـد، در   ، به افزایش قدرت جنبش1990هاي نوین ارتباطی در دهه فناوري
اي هــاي جــدي بــرهــا و ایجــاد چــالشدهــی و هــدایت افکــار عمــومی جهــانی، اعتــراضشــکل

گیـري از  هاي اجتماعی جدید با بهرهتوان گفت جنبشچنان که می. استمنجر شده هاحکومت
. کننـد اي، نقش بسیار مهمی در تحوالت جامعه مـدنی جهـانی ایفـا مـی    د رسانههاي جدیفناوري

هـاي خبـري، پسـت    هـا، گـروه  سـایت هـایی همچـون وب  اینترنت به دلیل برخورداري از قابلیـت 
هـاي اجتمـاعی جدیـد در    توانـد در موفقیـت جنـبش   سازي میالکترونیک و پتانسیل باالي شبکه

هـاي  تـوان گفـت کـه جنـبش    در واقع، می. ثیرگذار باشدأتهاي جهانی بسیج و گسترش اعتراض
  . هاي نوین ارتباطی وابسته هستنداجتماعی جدید به شدت به فناوري

 منجـر بـه انقـالب در     در این مقاله بر اساس تعاریف دالپورتا و دیانی، بسیاري از اعتراضات
نامیم که داراي جتماعی میرا جنبش ا) لیبیتونس، مصر و(فریقاآکشورهاي خاورمیانه و شمال 

هـاي نـوین بـا توجـه بـه      گیري از فناورينوعی کنش جمعی البته با درجات متفاوت توانایی بهره
نـوعی جنـبش   ) مصـر (فرض ما این است که تحـوالت خاورمیانـه  در واقع پیش. اهدافشان بودند

ازودآمـده وجهبـ فضـاي کـه   اسـت ایـن برفرضاساساینبر؛ جدید استاجتماعی در شرایط
  . استبودهاخیرتحوالتعاملی موثردر، اجتماعیمطالباتنوعبرتأثیرآنوجهانیتحوالت

  

  ژانویه 25اقتصاد، اجتماع و سیاست در مصر قبل ازانقالب 
وفـراز والتهـاب پـر هـاي دوراناخیـر صدسـاله دربـاالخص وخـود تـاریخ طولدرمصر،

بـراي کشـور ایـن مـردم مبـارزات آغازازکهاستسرگذاردهراپشتمهمیسیاسیهاينشیب
درآنـرا تجلـی واسـت   یافتـه ادامـه امروزبهتاوشدهآغازانگلستانالحمایگیتحتازاستقالل
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حاکمیـت سـال  30طـی  درمصـر . دیـد تـوان مـی آنحکومـت تغییروکشوراین 2011انقالب 
ثباتوسکونشاهدداخلیصهعردرملیدمکراتحزبسیاستمدارانومباركحسنینظامی
ممانعتقدرتدرساختارتغییرهرگونهازتاگرفتکاربهراخودتالشتماممبارك، بودنسبی

ایجـاد بـراي مخـالف سیاسیهايگروهمطالباتعمدهويکهاستاساساینبر. آوردعملبه
جهـت راونیقـان ودمکراتیـک وکارهـاي سـاز ورونـد تـا کـرد سـعی ونمودردرااصالحات

  ). 1390:160بیکی، (کند وکنترلمحدودمخالف،هايگروهآفرینیونقشتقویتازممانعت
. شـد سـپري خفقـان سیاسـی و انسـداد درمبـارك حکومتهايدرسالمصرسیاسیفضاي

قوانینوضعبهوي،حکومتهايشیوهازمطبوعاتفزایندهانتقادکردنخفهبراياوهايتالش
هايگروهسويازويحکومتبامخالفتهمچنینوشدمنجردمکراتیکغیرمالًکامطبوعات

بـوده سـابقه بیدرخاورمیانهحتیکهآوردپدیدآنانعلیهرادولتیخشونتازسطحی، اسالمی
نظـامی هايدادگاهدروشکنجهوبازداشتمحاکمهبدونگرایاناسالمشگفتیدرکمال؛ است

درکنارسیاسیعواملاین). 45: 1389حافظیان، (شدند میاعدامآنانزازیاديشمارومحاکمه
ازمشکالت دیگـر نارضـایتی  وبیکاريجمعیت،رشداقتصادي،مشکالتچوندیگريعوامل

واحــزابومـردم اعتراضــیتحرکـات بـراي رازمینــهوکـرد مـی تشــدیدرامبـارك حکومـت 
  .کردفراهمداخلیسامانهناباوضاعبهنسبتسیاسیهايجریان

پس از ترور انورسادات، حسنی مبارك از افسران عالی رتبه نیروي هوایی ارتـش مصـر و از   
 ،هرچند حسنی مبارك در ابتداي روي کـار آمـدن  . طرفداران غرب قدرت سیاسی را قبضه کرد

کـرد ولـی در عمـل     گفـت و از آن حمایـت مـی    از نظریه سیستم چند حزبی در مصر سـخن مـی  
هاي نظامی و غیر نظامی حفـظ شـود،    بود که تعادل بین سازماناي تنظیم شده به گونه سیاست او

بنابراین حیات سیاسی مبارك هماننـد سـایر نظامیـان    . زیرا این کار براي بقاي وي اهمیت داشت
هـاي سیاسـی و ایجـاد تـوازن قـوا بـین        حاکم در کشورهاي حـال توسـعه در گـرو تـأمین آزادي    

دموکراتیـک حکومـت نظامیـان فقـط در بـه      نبود، بلکه به خاطر سرشت ضدهاي اجتماعی هگرو
  ).119: 1377ازغندي، (شد کارگیري زور خالصه می

هـاي اخیـر   در سـال . قانون فوق العاده برقرار شـد در واقع، از زمان ترور انور سادات در مصر 
اي امنیتـی مصـر از   هنگام ترور انور سادات، شمار نیروهـ . اي مصر کاهش یافته استنقش منطقه

عضـو  و نـیم  میلیـون  یـک  حالیکه ارتش مصر در اوج قـدرت  کرد، درهزار تن تجاوز نمی 200
هـزار   460در روزهاي پایانی حکومت مبارك تعداد ارتشیان و نیروهاي امنیتی به ترتیب . داشت
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یه صـلح  این تحول کمی بیانگر این است که در سا. نفر بوده استهزار  200نفر و یک میلیون و 
با اسرائیل، دشمن جدیدي به نام ملت و مخالفین براي حکام مصر خلق شدند، بنابراین نیـازي بـه   

یافـــتافـــزایش نیروهـــاي ارتـــش نبـــود بلکـــه بایـــد شـــمار نیروهـــاي امنیتـــی افـــزایش مـــی  
)http://did.ir/reader/?cn=2C373E7.(  

گـذاري یـک   اي پایهجدي توسط دولتمردان بر یکوششدر هیچ یک از ادوار تاریخی مصر
ناصر بـه هـیچ وجـه نتوانسـت انتظـارات نخبگـان و       . وجود نداشته استساالر واقعی جامعه مردم

بـه وجـود    يوي یک نخبه نظامی اقتدارگرا بود که به هیچ وجـه اعتقـاد  . ها را برآورده کندتوده
مشـارکت   هاي متعـدد بـه ویـژه بحـران    نظام مشارکتی چند حزبی نداشت که در نهایت با بحران

ــکل    ــان ش ــن دوره امک ــد و در ای ــه ش ــد    مواج ــود نیام ــه وج ــتقل ب ــدنی مس ــاي م ــري نهاده گی
  ). 1390ابوطالبی،(

هــاي صــنفی و مــدنی در مصــر از پیشــینه تــاریخی طــوالنی  الزم بــه ذکــر اســت کــه انجمــن
برخوردارند و در چند دهه اخیر از رشد کمی باالیی برخوردار بـوده و تعـداد احـزاب نیـز قابـل      

هـا را  ترین موانع و محدودیته بوده است؛ با این وجود، ساخت اقتدارگراي حکومت، مهمتوج
به طوري که ساخت قدرت اقتدارگرا و انحصارگر به . بر سر راه کنشگران مدنی ایجاد کرده بود
ها را ملزم کـرده بـود کـه در همـاهنگی     نظامها و خردهعنوان ساخت اصلی و کلی، زیرمجموعه

مصر در زمان حکومت مبـارك یکـی از   . در خدمت تداوم اقتدارگرایی باشند ،کل ارگانیکی با
هاي اقتدارگرا و داراي یک سیستم ریاستی بود که در آن بیشترین ترین حکومتسفت و سخت

یکی از ملزومات یا سازوکارهاي ضروري براي تدوام . قدرت در نزد رئیس جمهور متمرکز بود
کارانـه بـا   یابی جامعه مدنی، ایجاد یک ائتالف محافظـه قدرت این ساخت قدرت و جلوگیري از

طبقاتی دولـت مبـارك را ائـتالف و    -پایگاه اجتماعی. نیروها و طبقات مهم اجتماعی بوده است
مـالی   -و بـورژوازي تجـاري   1960دار، ارتش، بورژوازي دولتـی دهـه   اتحادي از اشرافیت زمین

چنـین سـاخت قـدرتی    ). 109: 1387حافظیـان،  (دادنـد  کمپرادور یا وابسته به دولت تشـکیل مـی  
تابید، در واقع ماهیـت وابسـته   روابط قانونمند و مدنی بین نیروهاي اجتماعی با حکومت را برنمی

 2011گري سیاسی جدي علیه حکومت مبـارك تـا ژانویـه    کار این ائتالف مانع چالشو محافظه
  .بود

خ داد که تا حدودي آرایش اپوزیسـیون را  تحوالتی در عرصه سیاسی مصر ر 2010در سال 
محمـد البرادعـی ورود   . تغییر داد؛ این تغییرات با ورود البرادعی به عرصه سیاسی مصر آغاز شد
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را بـا ایجـاد    2011خود را به عرصه سیاسی به ویژه بـراي انتخابـات ریاسـت جمهـوري در سـال      
سیاسی مصـرانه خواسـت کـه    هاي انآغاز کرد و از کلیه احزاب و جری» انجمن ملی براي تغییر«

براي پیشبرد دموکراسی و پایان دادن به حکومت اقتدارگرا و مخالفت بـا مـوروثی شـدن آن در    
  ).Foreign Affairs, 2011: 69(این خاندان، به این انجمن بپیوندند

 3هـاي اجتمـاعی  و جنـبش  2سیاسـت سـتیز   1،هاي سیاسیروابط نزدیک خاصی بین فرصت   
امیـد گسـترش فضـاي     ،در مقابـل  ،آینـد وجود میههاي سیاسی بهنگامی که فرصت. دوجود دار

همـوار  4که راه را براي سیاست ستیز در جهت به چـالش کشـیدن وضـع موجـود    رودسیاسی می
شود که مردم منابع ستیز زمانی ممکن می«: کندبه وضوح بیان می 5همانطور که سیدنی تارو. کند

هـا کسـب   هایی براي اسـتفاده از آن طاعت به دست بیاورند و فرصتمنابع خارجی براي فرار از ا
  ).Balata, 2011: 71(» ندکن

هاي هاي اجتماعی فراگیري پدید آمد که از سویی مبتنی بر شکافتجربه مصر بر اثر جنبش 
هـاي  هـا و شاخصـه  سیاسی و اجتماعی دیرپا در این کشور بود و از سوي دیگـر، برخـی ویژگـی   

ها و مطالباتی جـدي در  ها خواستهاین جنبش. دادماعی جدید را از خود نشان میهاي اجتجنبش
ها را نداشت هاي سیاست و اقتصاد داشتند که حکومت موجود ظرفیت برآورده کردن آنحوزه
داري و ترین بخش اعتراض مردمـی بـه آن بـود کـه زمـان ایـن الگوهـا و شـیوه حکومـت         و مهم

رگـونی فرارسـیده اسـت و ایـن در     پایـان رسـیده و زمـان دگ   هاسـت کـه بـه    ورزي مدتسیاست
  . گیري مبارك از قدرت به نمایش گذاشته شدها یعنی کنارهترین خواسته سیاسی آنمهم

  
اقتصاد

یکی از دالیلی که باعث سقوط حکومت مبارك شد، اقتصاد راکـد و بـدون تحـرك مصـر     
را در بـین مـردم بـه همـراه     ایـج  خواسـت ر درطغیان و شورش مردم مصر خیلی سریع یـک  . بود

بـد نیسـت، امـا اگـر ایـن       چنین خواستی الزامـًا د، ساالر هستنمردم به دنبال حکومتی مردم ؛آورد
شـدن  خواست دیرینه مردم در انتقال سیاسی در کشور مصر مورد غفلت قرار گیرد، باعث بـدتر 

بـرد و  پویایی رنج مـی از اقتصادي فاقد تحرك و  ، به طور خاصکشور مصر.شرایط خواهد شد
، نیسـت  وريآچیـز تعجـب  . این که فقدان فرصت اقتصادي به شورش و طغیان مردم کمک کند

                                                                                                                                                                      
1. Political Opportunities
2. Contentious Politics
3. Social Movements
4. Status Quo
5. Sidney Tarrow
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بـراي مثـال درآمـد    . ها گسیل شده بودند دیگر طاقت ظلم و فقر را نداشـتند مردمی که به خیابان
سـال   10هـا  رود مصـري درصد درآمد یک آمریکایی است وانتظار می 12متوسط یک مصري، 

مردمـی کـه در   . کننـد درصد مردم در فقـر کامـل زنـدگی مـی     20. ها بمیرندزودتر از آمریکایی
آمدند دلیل فقر مصـر را عـدم پاسـخگویی، نظـام سیاسـی دیکتـاتوري،       میدان تحریر گردهم می

ها رهبران خود را بخشی از آن. دانستندهاي زندگی خود میدولت فاسد و نابرابري در تمام جنبه
  ).29: 1391اوغلو،(دانستند، نه بخشی از راه حلت میاین مشکال
هـایی را اجـرا مـی کـرد کـه      فاقد استراتژي جدي رشـد اقتصـادي بـود، سیاسـت    مصر دولت 

. زدهـاي کوچـک و متوسـط آسـیب مـی     بردند اما به شـرکت هاي بزرگ از آن سود میشرکت
قبـل از  .الف دولت شوندبیکاري در میان جوانان افزایش یافت که موجب شد به طور جدي مخ

به حـدي کـه اعضـاي     ،هایی از وزیران و سیاستمداران فاسد پر شدانقالب، مطبوعات با گزارش
تشـکیل دادنـد کـه مجلـس را      »جبهه علیه فسـاد «پارلمان غیر عضو حزب دموکراتیک ملی یک 

 11ر جـاي تعجـب نـدارد کـه د    . کـرد هاي شدیدتر در مورد قوانین ضد فسـاد مـی  وادار به بحث
ما رژیم را پاکسازي کردیم؛ اکنون زمـان آن اسـت تـا    «:صدا شعار دادندمردم یک 2011فوریه 

  ).Lesch‚ 2011: 43(» ها را پاکسازي کنیمهمه بخش
هاي مسـتقل گونـاگون،   هاي مصري شامل اتحادیه، شماري از سازمان2008در ششم آوریل 

شـان  ی را بـراي نشـان دادن سـرخوردگی   هاي فعاالن جوان، یک اعتصاب ملـ سندیکاها و شبکه
در طی دوسـال گذشـته صـدها    . اقتصادي سازماندهی کردند-نسبت به وخامت شرایط اجتماعی

اما هیچ یک از آن ها به سطح اعتصاب اوایل ماه آوریـل   ،اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است
سطح قیمت کاالهـاي  درخواست اصلی کارگران پیوند خوردن دستمزدهاي آنان با . نرسیده بود

حکومت مصـر از حـل و فصـل مشـکالت مربـوط بـه تـورم افسـار گسـیخته،          . اساسی بوده است
بیکاري زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده است و تدابیر جزئی صورت گرفتـه توسـط آن   

ــاز        ــورد نی ــر م ــاعی فراگی ــادي و اجتم ــالحات اقتص ــر از اص ــیار کمت ــان بس ــت همچن ــوده اس ب
  ).1387حافظیان،(

اي میان ثروتمندان و فقرا و ایجـاد  هاي اخیر، جامعه مصر شاهد بروز اختالف فزایندهدر سال
شـرایط بـد   . هـاي موجـود در جامعـه بـوده اسـت     فاصله عمیق میان طبقات سیاسی و سایر گـروه 

دهد که این کشور همچون سایر کشـورهاي  ها را تحت فشار قرار میاقتصادي، در حالی مصري
سال بیش از  29تا  15به نحوي که جوانان بین  ه است؛روبرو بود» هش جمعیت جوانج«عربی با 



)40پیاپی (93پاییز، 10شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  90

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    نی از عرصـه این گروه س. دادندیک سوم جمعیت آن را تشکیل می
. ندهـاي خواسـتار تغییـر تبـدیل شـد     و در نتیجه به پیشتاز و محرك گروه ندسیاسی طرد شده بود
هـاي  هاي نوین ارتبـاطی، تـوان گـذار از قیـد و بنـدهاي رژیـم      ا و تکنولوژيافزون بر این، ابزاره

گیـري و سـاماندهی   هـا در ارتبـاط  ثیر رسـانه أت. ها دادعربی بر آزادي بیان و سازماندهی را به آن
جوانان در تحوالت مصر تا حدي بود که برخی سخن از شکسـت مبـارك توسـط فـیس بـوك      

سو براي مصر به عنوان مزیت بـه حسـاب   هرم جمعیت از یکا). 1390:202احمدیان،(گفتندمی
هاي مناسب جهت استفاده از آید ولی از سویی دیگر، جمعیت زیاد به دلیل نبودن زیرساختمی

هـا و  ایـن کشـور را بـا بحـران     ،جمعیت جوان، کمبود منابع طبیعـی، عـدم صـنعتی بـودن و غیـره     
اسب از سوي مبارك به بسیاري از مسـائل و  عدم پاسخگویی من. سازدهایی مواجه میمحدودیت

نهایـت، زمینـه سـقوط مبـارك را فـراهم      در نیازهاي جمعیت جوان، بحرانی را صـورت داد کـه   
  . آورد
فقـدان   اي در زمینـه  هـاي سـاختاري منطقـه   چـالش  شدیداَ بـه یادآورنـدة  » هاي عربیانقالب«

اد شـغل و نیـاز بـه افـزایش     آزادي سیاسی و اقتصادي، پاسخگویی، اصالحات در حکومت، ایج
دیگر عامل محرکه اصـلی  . استفریقا آبرابري اجتماعی و اقتصادي در منطقه خاورمیانه و شمال 

هاي سیاسی و اعتراض است کـه بـا فسـاد فراگیـر، عـدم شـفافیت و       ها، فقدان آزادياین انقالب
حمایـت جامعـه    فریقـا بـا  آکشـورهاي منطقـه خاورمیانـه و شـمال     . اسـت همـراه شـده   1باندبازي

داري، مبـارزه بـا فسـاد،    و حکومت 2ها از طریق بهبود شفافیتالمللی، نیاز دارند به این چالشبین
یـک بخـش    بـه وسـیله  هـاي اقتصـادي   ترویج حاکمیت قانون و حمایت از ایجاد شغل و فرصت

زم استهاي ال ها نیازمند داشتن آگاهی مقابله با این چالش همچنین. خصوصی پویا پاسخ گویند
)MENA-OECD Investment Programme,2011:6 .(  

عدم پاسخگویی رژیم به خواست تغییر و محدودیت اعتراضـات سیاسـی و حساسـیت رژیـم     
نسبت به این اعتراضات، به تدریج به ظهور و بروز پدیده نـوین اعتراضـات اجتمـاعی در جامعـه     

مراه افزایش روزافزون نرخ تورم و باال فقرگسترده و نرخ بیکاري باال در مصر به ه.مصر انجامید
اي که ایـن انبـار   فروخورده مردم مصر شد؛ جرقه اي به انبار خشمِرفتن قیمت مواد مصرفی جرقه

  . بزرگ را منفجر کرد و نتیجه آن نیز چیزي جز سقوط نظام حاکمیتی مصر نبود
                                                                                                                                                                      
1. Cronyism
2. Transparency
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  تاریخچه اینترنت و ارتباطات در مصر
ي جمعی و انتقال فناوري در جهان عـرب، مصـر بـه عنـوان     هادر تمامی مراحل توسعه رسانه

از اوایـل دهـه   . ها شهرتی کسب کـرده اسـت  ویژه در توسعه و تولید محتواي رسانههیک رهبر، ب
جمال عبدالناصـر،  (یعنی زمانی که این کشور از بریتانیا استقالل کسب کرد، رهبران مصر 1950

ــراي هــااهمیــت رســانه) انــور ســادات و حســنی مبــارك ي مختلــف را بــراي توســعه کشــور و ب
اذعـان  ). Boyd,1977(عنوان رهبر سیاسی و فرهنگی جهان عـرب درك کردنـد  هشان بموقعیت

ریـزي  شده است که مصر به عنوان یکی از کشورهاي در حال توسعه، بیشتر به اسـتقرار و برنامـه  
  . هاي جمعی خود متعهد شده استبراي رسانه

مورد استفاده قرار گرفت و در اواسـط   1960بار در مصر در اواسط دهه کامپیوتر براي اولین 
کـاربر از طریـق    2000بـا حـدود   1993اینترنت نیز در ماه اکتبر سـال  . گسترش یافت 1980دهه 

هــاي مصــرشــبکه دانشــگاه) 1:هــا عبارتنــد ازایــن شــبکه. هــا وارد مصــر شــدتعـدادي از شــبکه 
)Info@frcu.eun.eg (2 (  گیــري در شـــوراي وزیـــران  مرکـــز پشــتیبانی تصـــمیم اطالعــات و
)Idsc.gov.com (3 ( شبکه ملی اطالعات علمی و فنی)Ritsec.com.eg)(Shaheen‚2002.(  

هـدف اصـلی آن   . تشـکیل شـد  ) MCIT(، وزارت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   1999در سال 
هاي ارائـه  آمیزترین پروژهیکی از موفقیت. تقویت بخش مخابرات و توسعه جامعه اطالعاتی مصر بود

ابتکــار . رایگــان اینترنــت بــود شــده توســط وزارت فنــاوري اطالعــات وارتباطــات ابتکــار اشــتراك 
گیـري تعـدادي   ، کاربران اینترنت را قادر ساخت تا بـا شـماره  2002اندازي اینترنت رایگان در سال راه
هـاي همـراه محلـی بـه طـور      ینـه تلفـن  بدون ثبت قبلی به اینترنت دسترسی یابند و بـراي هز  ISP (1(از

ابتکــار اینترنــت رایگــان و خــط مشــترك . شــددالر ایــاالت متحــده صــرف مــی 2/0متــداول حــدود 
هـاي عمـده   وارد شـدند، کـه روي هـم محـرك     2004خدماتی هستند که در سـال  ) DSL(دیجیتالی

بـه   2010در سـپتامبر  کـه شـمار کـاربران اینترنـت    رشد قابل توجه ضریب اتخاذ اینترنت بودند، بطوري
مقایســه  1999نفــر در اکتبــر  300000، کــه بــا )کــل جمعیــت% 25بــیش از (میلیــون نفــر رســید 3/20

دهـد کـه تعـداد کـاربران     هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات نشـان مـی   بررسی سایر شاخص. شودمی
افـزایش یافـت و    2010میلیـون نفـر در سـپتامبر     9/63بـه   1999هزار نفر در اکتبـر   654تلفن همراه از 

 2008میلیـون در دسـامبر    11بـه بـیش از    1999میلیـون در سـال    9/4اینکه تعداد خطوط تلفن ثابت از 
  ).  Amin Azab, 2012: 33(کاهش یافت 2010میلیون در سپتامبر  3/9رسید اما به 

                                                                                                                                                                      
1. Internet Service Provider
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درصـد  به پنج  2000به طور کلی میزان نفوذ اینترنت در مصر از کمتر از یک درصد در سال 
درصـد   40بـه   2012در سـال   افزایش یافته است و اخیـراً  2009درصد در سال  25و تا  2004در 

دهنده خدمات اطالعاتی و اینترنتی در مصر وجود ائهار 200در حال حاضر بیش از . رسیده است
ترین نقاط در دسترسی به اینترنت در آفریقا باشددارد که موجب شده این کشور یکی از ارزان

Abdulla‚2013:20).(  
مصر در دهه گذشته و به خصوص از زمان ضریب نفوذ استفاده از اینترنت و تلفن همراه  در

وزیـر فنـاوري ارتباطـات و    . اي افـزایش یافتـه اسـت   ژانویه به طور قابل مالحظه 25آغاز انقالب 
بودنـد؛   2012ال دسـامبر سـ   31میلیون نفر کاربر اینترنت تـا   62/32اطالعات تخمین زده بود که 

هـا بـه اینترنـت از    درصدي است، یـک سـوم از آن   38این آمار نشان دهنده ضریب نفوذ حدود 
در ضریب نفوذ اینترنت بر حسب هـم تعـداد کـاربران و هـم     . طریق تلفن همراه دسترسی داشتند

به  2005درصد در سال  0,1نفوذ پهناي باند از . کیفیت دسترسی جهش بزرگی ایجاد شده است
. رسـیده اسـت   2013درصـد در مـاه مـی سـال      2,9افزایش یافت و به  2010درصد در سال  1,8

اي در نفوذ پهناي باند در سراسر جهان عرب وجود دارد تا جـایی کـه ایـن    افزایش قابل مالحظه
گزارش . تر شد و کاربران اینترنت داراي آگاهی فناورانه بیشتري شدندتر و پیچیدهفناوري ارزان

بینی کرد که افزایش پهناي باند در سراسر جهان پیش) 2009-2013(هاي عربنداز رسانهاچشم
درصـد کـل مشـترکین پهنـاي      70عرب تا حد زیادي از سوي مصر و عربستان سعودي که با هم 

بـه گفتـه وزارت فنـاوري اطالعـات و     . شـود هـدایت مـی   ،دهنـد تشکیل می 2013باند را تا سال 
 38,7یـک سـوم کـاربران اینترنـت مصـر روزانـه آنالیـن بودنـد؛         تقریبًا 2009ارتباطات در سال 

 16افراد بین سـنین  . شدنددرصد نیز هر از چند گاهی آنالین می 26,75درصد به طور هفتگی و 
افـراد  . دادنددرصد از کاربران اینترنت را تشکیل می 94درصد جمعیت مصر و  59سال نیز  54تا 

درصد از کاربران اینترنت را تشکیل  5,8درصد از جمعیت مصر و  8.15سال  74تا  55بین سنین 
  ). Abdulla‚2013:17-18(دادندمی

سـازي محتـواي اینترنـت    اش در جهت عربـی هاي فزایندهمصر پیشگام جهان عرب در تالش
راه اطالعاتی مصر نخستین صـفحات وب بـه   این تالش وقتی انجام شد که پروژه شاه. بوده است

پــیش از ).Abdulla‚2005:156-157(بــر روي اینترنـت قـرار داد   1996ربـی را در سـال   زبـان ع 
این . شدسیاست سانسور مداوم دولت مصر منجر به انتقال اطالعات نادرست به مردم می ،انقالب

عدم دسترسی به اطالعات معتبر نیاز به منابع جایگزین اطالعات در میان شهروندان و مردم تحت 
  . انگیخت تا حقوق بیشتري را از دولت مطالبه کنندیفشار را برم
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زمـانی  . به منبع جایگزین اطالعات براي فعاالن تبدیل شد اي به طور فزاینده اینترنتدر مصر 
 تـر بـود امـا اکنـون جوانـان     قابـل دسـترس   1988هاي طبقه متوسط در سال اینترنت براي خانواده

این آغاز یـک جنـبش   . اندهخود در مصر آغاز کرد نگاشتن افکار خود را درباره زندگی زیادي
ل و بعـد از آن بـه سـوي    هـاي ایمیـ  هـاي یـاهو و عکـس   کـه در قالـب گـروه    اسـت، هآنالین بود

هاي یـاهو و پـس از آن   ها و گروهمردم مصر با شروع از انجمن. نویسی پیشرفته آغاز شدوبالگ
. یکدیگر اطالعات بیشتري داشـتند هاي اجتماعی در مورد هاي شخصی و شبکهاز طریق وبالگ

کردنـد و اسـتفاده از   ترهاي پیچیده،کاربران اینترنت در مصر شروع به اخذ فناوري2008تا سال 
امروزه . بوك و توئیتر را آغاز کردندهاي فوري و در نهایت فیسهاي فوري و فیلمیوتیوب، پیام

 35از سی میلیون کاربر اینترنت بـا   بیش ،ترین کشورهاي منطقهمصر به عنوان یکی از پرجمعیت
  ).Abdulla‚2013:35(درصد از جمعیت داراي دسترسی به اینترنت را دارد

  
  محور تحوالت ساختاري مصر ،جوانان

دهنده یک تحول ساختاري در جامعه مصر است که این کشـور و جوانـان   انقالب مصر نشان
نظام حکومتی . استریز وارد عرصه کردهگمصري را براي اولین بار به عنوان یک نیروي کنترل

هـا و  پـذیر ایـن کشـور شـامل احـزاب، گـروه      مصر پیش از این تنها خـود را بـا نیروهـاي کنتـرل    
در حـوزه کالسـیک و   ایـن موضـوع    اما براي اولـین بـار   ، دیدرو میدرهاي سیاسی روشخصیت

بـه  . باشـد را در دست نداشـته همیشگی آن اتفاق نیفتاد و سبب شد تا رژیم مصر ابزار کنترل آن 
ود نظـام مصـر ایـن را پـیش بینـی      همین دلیل جوانان موفـق شـدند تحـولی را رقـم بزننـد کـه خـ       

  . کردنمی
در مصر یعنی یک کشوري که در آن نسبت افراد جوان به طـور قابـل تـوجهی در قیـاس بـا      

و  یشـتر آنـان بیکـار   ب. بودنـد  جوانانکنندگان هاي سنی بیشتر است، اکثریت اعتراضدیگر گروه
از . دادنـد ترین بخش معترضان را تشکیل مـی سال بودند، جوانان مصر بزرگ 29تا  15بین سنین 

سال و  15-64درصد مردم بین گروه سنی 8.62  ، جمعیت مصر متشکل از2011ژوئیه  5تاریخ 
فـزایش  داراي یـک ا درحالیکـه  مصـر  . سال بودنـد  0-14درصد مردم متعلق به گروه سنی  7.32

مواجـه   رونـد به سمت بازار کار مـی که یجوانانبا سیل  باشدناگهانی در جمعیت جوان خود می
 & Kassem(اسـت  روبـرو  بسـیاري مشـکالت  و بـه علـت نـرخ بـاالي بیکـاري بـا        اسـت  بـوده 

Minatullah, 2011: 27.(  
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مـاجراي  تـوان کشـته شـدن خالـد سـعید و      آنچه که جرقه این انقالب را روشن کرد را می   
به بررسی نقش جوانان و نحوه اسـتفاده   ،این مقدمه کوتاهپس از در این بخش . مرگ او دانست

این بخش به بررسـی و تشـریح نقـش    . بوکی اشاره خواهیم کردهاي فیسها از شبکه و گروهآن
هـا  پـردازد و اینکـه چگونـه آن   ژانویه شد مـی  25هاي اعتراضی جوانان که موجب انقالب گروه

  . کردندش خود را سازماندهیجنب
  

هاي اجتماعی جوانانجنبش
هـاي  ، صحنه سیاسی مصر شـاهد ظهـور چنـدین جنـبش اعتراضـی و یـا گـروه       2004از سال 

برخـی، همچـون   . سیاسی بود که از تظاهرات به عنوان یک شیوه عمـده کـنش اسـتفاده کردنـد    
جمهـوري مـوروثی   ه ریاسـت ، کمپین ملی براي تغییر، کمپـین مصـر بـر علیـ    )کافی است(کفایه 

ــه  ــر، و ، روزنامــهMayoukomshمعــروف ب ــق تغیی ــري  کــنگــاران مواف ــر، رهب الي خواهــان تغیی
محدود  کهوجود دارند محوري هاي نخبهها گروهدر میان این. هاي دموکراتیک و سایرینگروه

فقـی قـدرت   هاي دیگـر بیشـتر در ترتیبـات و سـاختار ا    گروه. بودندبه نمایندگی از سوي جوانان 
هایی بودند کـه در  ها اساس همانآن. ها در مقایسه با جوانان فراگیرتر بودندپراکنده بودند و آن

هـاي اعتراضـی کـه بـراي     تـرین جنـبش  مهم. ژانویه نقش کلیدي داشتند 25هاي سازماندهی قیام
، »هسـتیم مـا همـه خالـد سـعید      «وك بـ صفحه فـیس : ژانویه فراخوان دادند عبارتند از 25انقالب 

جنبش عـدالت و آزادي؛ انجمـن ملـی بـراي تغییـر      3؛کفایه 2؛جنبش ششم آوریل 1؛شبکه راصد
)Ezbawy‚2012:25.(المســلمین، حــزب جبهــه دموکراتیــک، حــزب هــاي جــوان اخــوانگــروه

در ذیــل شــرح کوتــاهی از وضــعیت یکــی از . نیــز فعــال بودنــدالکرامــه و  حــزب الغــد 4،تجمــع
  .ژانویه بحث خواهد شد 25قیام  حامی اصلیسازماندهندگان 

  
  ما همه خالد سعید هستیم

گفتـه  . شـد بوك تشکیل، بر روي فیس2010ژوئن  6این گروه پس از مرگ خالد سعید در  
اي شـد کـه   شود او توسط پلیس شکنجه شد تا جان سـپرد، کـه موجـب اعتراضـات گسـترده     می

                                                                                                                                                                      
1.  The Rasd Network
2. The April 6th Movement
3. Kifaya
4.The Tagammu
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جه نبود، بلکه قتل شهروندي که بر حـق  این تنها نمونه شکن. بودمهمی براي این انقالب ز سرآغا
کنند اصرار داشت، نیـز از  خود براي دانستن اینکه چرا پرسنل امنیتی حاکمیت قانون را نقض می

شـامل اعضـاي کمیتـه همـاهنگی شـاخه      » ماهمه خالد سعید هستیم«گروه . هاي دیگر استنمونه
اعضاي جوان صفحه . شدل میآوری 6جوانان انجمن ملی براي تغییر، جنبش عدالت و آزادي و 

ها از رهبران نبودند و ایدئولوژي خاصـی  اما هیچیک از آن ،فیس بوك از طبقات مختلف بودند
  ). Ezbawy‚2012:30(نداشتند

اند، دنیاي مجازي که طی دهه گذشته ظهور کـرد  همانطور که بسیاري از ناظران اشاره کرده
نتیجــه آگــاهی از وضــعیت ســرکوب و فســاد را  حالــت و محتــواي ارتباطــات را تغییــر داد و در

خشونت پلـیس بـر بخشـی از جوانـان از     ) و تجربه مستقیم(افزایش نگرانی در مورد. افزایش داد
سـازي زمینـه بـراي انقـالب     هاي زندگی و تمایلشان از ریسک صحبت کردن در آمادهتمام جنبه

  ). (Lesch,2011:45-47ژانویه بسیار حیاتی بود 25
نویسـان آنالیـن و تلفـن    همراه با وبـالگ  ،)یوتیوب، توئیتر، فیس بوك(هاي اجتماعیرسانه

همگی نقش مهمـی در برقـراري ارتبـاط، همـاهنگی و هـدایت ایـن مـوج روبـه افـزایش           ،همراه
هاي ملـی تحـت کنتـرل دولـت را     اي متفاوت موفق شدند تا رسانهمخالفت ایفا کردند و به گونه

خواهی جمعی در سراسر خاورمیانـه  هاي مقاومت و مبارزهصورات و ایدهدور بزنند و در نتیجه ت
. برندبو شمال آفریقا را به پیش

ژانویه یعنی قبل از قطـع اینترنـت و    27تا  25روز اول تظاهرات از 3البته همه این اتفاقات در 
ــر رخ داده  ــات در مص ــام ارتباط ــتتم ــنبه . اس ــاعت   27از روز پنجش ــه در س ــدا 4ژانوی زظهر بع

کـل  ،نیمـه شـب   12در سـاعت   ،2011ژانویـه   28بوك و توئیتر بسته شدند، در روز جمعه فیس
هـاي تلفـن همـراه    کار تمامی شبکه ،صبح 10مصر اتصالی به اینترنت نداشتند، در ساعت  کشور

  .نیز قطع شد 1صبح سرویس بلک بري 2متوقف شد، در ساعت 
کرد و در نتیجه بیش از یک تشویق »معه خشمج«ها را به شرکت در این تصمیم تمام مصري

تمرکـز اصـلی بـر اهمیـت     ). Khalifa,2011:4-5(شـهر شـرکت کردنـد    10میلیون نفر از حدود 
. باشـد ها مـی ها، تجارب و دانشفرمی براي بحث از تبادل ایدههاي اجتماعی به عنوان پلترسانه
هاي شخصـی بـه عنـوان    تر و وبالگتوئی، بوكهاي اجتماعی مانند فیسهاي بزرگ رسانهشبکه
دادند تا سانسـور دولتـی را دور بزننـد،    شدند که به مردم مصر اجازههاي قدرتمندي ظاهرکانال

                                                                                                                                                                      
1. BlackBerry
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براي دور زدن انسـداد تلفـن همـراه،    . واژه اصالح سیاسی را انتشار دهند، و مانع ترس را بشکنند
داد بـه  برخـی نـواحی اجـازه مـی    هاي مرکـز پیـام جـایگزین دایرکردنـد کـه بـه       معترضان شماره

).Mazlumi far&Salimi,2012:85(نگاري و استفاده از خدماتی چون توئیتر ادامه دهندپیام
محلی اعتراضـات جلـوگیري  نگاران به میدان التحریر یعنی کانون هنگامیکه از ورود روزنامه

اهمیـت بیشـتري   هـاي ویـدئویی   بوك، توئیتر و وبـالگ هایی آنالین همچون فیسشد، سرویس
هایی را به عنوان بدیل در نظرگرفتند تـا اطالعـات را بـه عمـوم     ها سایتآن. براي جنبش داشتند

بـه شـدت محـدود     هـاي جمعـِی  مردم برسانند و در نتیجه منبع اطالعاتی مهمی در محـیط رسـانه  
را دنبـال   »مـا همـه خالـد سـعید هسـتیم     «در ظرف شـش هفتـه تعـداد مردمـی کـه سـایت       . بودند

بـراي   2,0اما حتی با اهمیـت آشـکار وب   . نفر افزایش یافت 1026000به  357000کردند از یم
هـاي  هاي مصر بـدون دیگـر تکنولـوژي   از فضاهاي مجازي به خیابانآن وجود جنبش، گسترش 
اي هــاي تلویزیــونی مــاهوارههــاي همــراه، پســت الکترونیکــی، و کانــالارتبــاطی همچــون تلفــن

  ). Rinke&Roder,2011:1278(پذیر نبودامکان
کـرد کـه   دولت مصر اینترنت و خـدمات تلفـن همـراه را در کـل کشـور قطـع       ،ژانویه 27در 

در طی این قطع اینترنت، فعاالن سیاسی و شهروندان عـادي تـا   . حدود یک هفته به طول انجامید
بـه گـوش   هاي جایگزین بـراي برقـراري ارتبـاط بودنـد تـا صدایشـان را       جاي ممکن به دنبال راه

جهانیان برسانند و اینگونه کنشگرایی سایبر در جامعه آنالین مصر براي دفاع از پیشـرفت آزادي  
در واقـع، وقتـی بـه دسـتور     ). Khamis,2011:1166(یافـت بیان از زمان استعفاي مبـارك تـداوم  

دهندگان خدمات اینترنتی در حال کار در کشـور مصـر، واگـذاري خـدمات     دولت آخرین ارائه
پرداخته و سه خط تلفنی را در آمریکا، ایتالیا و براتی را قطع کردند، گوگل و توئیتر به تعاملمخا

هـاي صـوتی   ها بـه صـورت پیـام   گزارش خود را در آنتوانستندکردند که مردم میبحرین دایر
  )./Http://www.oratert.com/persian(ضبط کنند

  
  ماند؟ویه مصر مطرح باقیژان 25گرایی فیس بوکی بعد از قیام آیا کنش

ایـن  . بوك و توئیتر طنین انـداخت ها در فیسبالفاصله پس از استعفاي مبارك، موج تبریک
 و هـا، موسـیقی  گذاري عکساین طنزها و به اشتراك. شدهایی دنبالموج با ظهور طنز و جوك

دادمـی ده بـود نشـان  دهنده اعتراضاتی بود که جشن مصر و آنچه را که اتفاق افتـا ها بازتابفیلم
)Beckett,2011 .(   پرسـتی از جملـه تصـاویر    همچنین بسیاري از کاربران تصـاویر پروفایـل وطـن
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هـا بـا   تا مشارکت و تعامـل آن  به کار بردندشان در اعتراضات یا تصاویر پرچم مصر را مشارکت
ا بـه دسـت   شوراي عالی نظامی که پس از اسـتعفاي مبـارك قـدرت ر   . دهدرویدادها را انعکاس

ایـن   .کـرد بوك ایجاد کرد که در آن تمام اظهارت خود را منتشـر مـی  یک صفحه فیس ،گرفت
، 2011مـارس   15تـا   و نفـر طرفـدار داشـت   627.89، آنساعت بعد از ایجاد  24کمتر از صفحه 

بـوك و تـوئیتري   قدرت فیس یقینًا. )Iskander,2011:1233(نفر رسید 818. 107طرفدارنش به 
خـروج حسـنی مبـارك پـس از سـه دهـه       . دهـد مـی هاي استبدادي نشانرا براي دولتتهدیدي 

داد کـه  هاي اجتماعی و فناوري تلفن همراه را نشانهاي رسانهحکومت از قدرت، قدرت سایت
 Danielle(رســاندجمهــور ســابق مصــر بــه اثبــات    تــر را بــراي رئــیس  تهدیــدي بــزرگ 

Goodman,2011:10-11 .(  
هـاي اجتمـاعی بـا قـدرت کامـل در      عملکـرد بسـیج رسـانه    ،ن سالگرد انقالبدر آستانه اولی

 25«بـوك  بـه عنـوان مثـال، صـفحه فـیس     . شدهاي مختلف بازسازياشکال متعدد و از طریق راه
آوري امضـاي الکترونیکـی از   چندین کمپـین آنالیـن بـراي جمـع     ،»انقالب حقیقی مصر: ژانویه

بـه مناسـبت اولـین     2012ژانویـه   25ریـزي تظـاهرات   نامـه یید حضورشـان در بر أمردم به منظور ت
شده ضد شـوراي عـالی نیروهـاي    ریزيدر واکنش به تظاهرات برنامه. کرداندازيسالگرد آن راه

روابــط عمــومی مبــارزات خــود را  ،، شــوراي عــالی نیروهــاي مســلح2012ژانویــه  25مســلح در 
اي کـه  روزه 18ان به عنوان مـدافعان انقـالب   شان را در تاریخ کشورشکرد تا جایگاهی اندازیراه

بازي، رژه و پرواز نمایش نیروي هوایی کند و براي نمایش آتشثبت ،از میدان تحریر آغاز شد
ها بین بـازیگران سیاسـی   وقفه اندیشهدر طول جنگ بی). Beaumont,2012(ریزي کردندبرنامه

اي نـوین خـود   از ابزارهـاي رسـانه   ايیـک از احـزاب از مجموعـه   مختلف در صحنه مصـر، هـر  
المسـلمین روزنامـه   براي مثال، عالوه بر حضور آنالین خودشـان، اکنـون اخـوان   . کردنداستفاده

اي متعلق به خودش را بـه  کند و کانال ماهوارهیومیه براي حزب آزادي و عدالت خود منتشر می
از یک  2011فوریه  17از شوراي عالی نیروهاي مسلح پس ). El-Hennawy,2011(آورددست

مورد تا پایان سال  93هاي رسمی بالغ بر است تا به انتشار پیامکردهبوك استفاده میصفحه فیس
ها به ارائه اند، اما آنها که در ابتدا زیاد بودند، به لحاظ تعداد کاهش یافتهاین پیام. بپردازد 2011
بـه  ). Naguib,2011(دهنـد مـی مسـلح ادامـه  هاي شـوراي عـالی نیروهـاي    اي براي دیدگاهروزنه

اي در مصـر یـک سـال پـس از     رسـانه همچنـین  هاي سیاسـی و  ها موجب رقابتوضوح همه این
  . شودمی 2011انقالب 
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در . داددر سال بعد از انقالب مصر، شماري از تحوالت مهم در حوزه سیاسی و ارتباطی رخ
کوتاه مـدتی بـین دولـت    ) دوران خوشی(عسلشد، ماه میچند ماهی که اخراج مبارك پیگیري

 این امر در نبـود . و معترضان وجود داشت]) SCAF[شوراي عالی نیروهاي مسلح(موقت نظامی
بـود کـه بسـیاري از    هاي بیشتر آنالیـن مـنعکس شـده   هاي رسانهفرمي پلتکارکرد بسیج کننده

المللـی از تحـوالت   زایش آگاهی بینسازي و افبر اجماع ،سازيها به جاي مسائلی مانند ملتآن
ــایر کشـــورهاي عربـــِی  ــد ،آشـــفتگی سیاســـیشـــاهدسیاســـی در مصـــر و سـ تمرکـــز کردنـ

)Hussein,2012 .(     هـاي  هـا و تـنش  سـري از درگیـري  با این حال، این مـاه عسـل بـه علـت یـک
. روزافزون بین فعاالن و معترضان و اعضاي نیروهاي مسـلح و پلـیس مـدت زیـادي دوام نیـاورد     

ثیر أهاي متناوب است که همگی تشود بررسی مختصري از این درگیريمینچه در ادامه گفتهآ
. دهدمداوم هم کنشگرایی مجازي و هم کنشگرایی خیابانی را در مصر پساانقالبی نشان می

  
  نظامی-ی شکست پیمان اسالم

سـخنرانی  . ودحوادث اخیر مصر براي طرفداران مرسی نمایانگر یک کودتاي نظامی واقعی ب
هـا  ها در خیابانعبدالفتاح السیسی، و حضور تانک ،تلویزیونی فرمانده عالی نیروهاي مسلح مصر

داد که چگونه ارتش براي برگشت دوباره گراها نشانهاي تلویزیونی طرفدار اسالمو بستن کانال
اشد ایـن  بآنچه که در حال حاضر واضح می. استبه خط مقدم صحنه سیاسی مصر مصمم شده

توافـق  بـا  . شکسـت المسلمین را درهماست که کودتاي خالف قاعده، پیمان بین ارتش و اخوان
بـا وضـعیت موجـود،    بـود کـه   بوجود آمـد از پـیش معلـوم    2012ناگفته بین این دو که در سال 

هـد کـرد، در  خوا المسلمین خروج ایمن نیروي نظامی را از خط مقـدم حکومـت تضـمین   اخوان
در عـوض،  . گذاشـت ها را در پشت صـحنه غیرقابـل تغییـر مـی    فوذ و استقالل مالی آنکه نحالی

المسلمین براي به دسـت گـرفتن قـدرت    شوراي عالی نیروهاي مسلح باید محیطی را براي اخوان
اي نسبت به روز اول حکومت مرسی در مقامش بدون پیشرفت قابل مالحظه 100. کردایجاد می

ی، جدا از موفقیتش در خروج شوراي عالی نیروهاي مسلح از دولت در هاي انتخاباتتحقق وعده
در . سـپري شـد   2012برابر پس زمینه حمله در مقابل سربازان مصري در منطقه سینا در آگوست 

محمدحسین طنطاوي پایان داده شـد و   ،دوران مرسی به حکومت نظامی فیلدمارشال ارتش مصر
اما مرسی به جاي . مرسی اعتماد به نفس و انگیزه اعطا کردالسیسی جایگزین او شد و این امر به 

ها براي ارتقاي اهداف سیاسی و استفاده از چنین رویدادهایی براي پیشبرد اهداف انقالب، از آن
  ). Colombo&Meringolo‚2013:5(المسلمین بهره گرفتایدیولوژي اخوان
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  کودتا در مصر
نصور رئیس دیوان عالی قضایی مصـر بـه عنـوان    عدلی محمود مارتش مصر،»نقشه راه«طبق 

کـرد تـا یـک    گرفت و در برابر قانون اساسی سوگند یـاد رئیس دولت موقت قدرت را به دست
اي بـراي  کابینه تکنوکرات براي اداره امور در دوران انتقالی تشکیل دهـد و همـراه بـا آن کمیتـه    

جمهـوري آتـی را تعیـین   نی و ریاستاتدوین قانون اساسی جدید تشکیل و زمان انتخابات پارلم
دادن به دوران محمد مرسـی و  شماري ارتش مصر را براي پایاندر واقع این اتفاقات، لحظه. کند

هـاي معترضـان منـافع اقتصـادي     دهد تا در پوشش حمایت از درخواستورود به صحنه نشان می
خـود در انجـام کودتـا    کوشـد بـر نقـش    با وجود اینکـه ارتـش مصـر مـی    . مین کندأخود را نیز ت

کننـدگان در میـدان  عسرپوش بگذارد و آن را اقدامی در راسـتاي درخواسـت معترضـان و تجمـ    
گنجـد؛ زیـرا   اما از نظر منطق سیاسی اقدام ارتش در هیچ قالبی جز کودتا نمی ،دهدالتحریر جلوه

طریـق   محمد مرسی با وجود اشتباهاتی کـه در عرصـه سیاسـت داخلـی و خـارجی داشـته امـا از       
بـود، ضـمن اینکـه در قـانون اساسـی ایـن        جمهـوري رسـیده  انتخابات و صندوق راي به ریاسـت 

بود چنین حقی به ارتش بـراي برکنـاري رئـیس جمهـور     پرسی رسیدهید همهأیکشور که باز به ت
  ). 1392کریمی،(نشده استمنتخب داده

از  ؛کـرد مـی ت گسـترده اعطـا  ، اظهارات مرسی که بـه خـود اختیـارا   2012در ماه نوامبر سال 
. موجب افزایش چشمگیر مقاومت در برابـر حکـومتش شـد    ،)مصونیت از مداخله قضایی(جمله

بـود و بـه   نویس نهایی قانون اساسی به ارتش برخی امتیازات اعطا کـرده همچنین دولت در پیش
سـربازان  . دادیـت مورأم ،شودارتش براي محافظت از نهادهاي ملی تا زمانی که رفراندوم انجام

ها بازگشتند اما بـه زودي پـس از آن خشـونت بـین طرفـداران و مخالفـان       ي به پادگانأپس از ر
رئـیس  . المسلمین در امتداد کانال سوئز آغاز شد که منجر به کشته شدن چنـدین نفـر شـد   اخوان

. بـود دادهدربـاره فروپاشـی بـالقوه دولـت هشـدار       2013نیروهاي مسلح ژنرال السیسی در ژانویه 
در مـاه ژوئـن، بـه    . کـرد یافت تا اینکه اوضاع کشور را مختلهاي پراکنده در مصر ادامهناآرامی

اي از ســوي جنــبش تمــرد مناســبت اولــین ســالگرد ســوگند رئــیس جمهــور تظــاهرات گســترده
 1در تـاریخ  . هـا ریختنـد  ها نفر بخصوص در شـهر قـاهره بـه خیابـان    میلیون. بودسازماندهی شده

وئیه بود که نیروهاي مسلح اولتیماتومی براي دولت صادرکردند تا به بحران سیاسی پایان دهـد  ژ
ژوئیـه، مرسـی    2در . نـد کـرد  خـود را اجـرا خواه  » نقشـه راه «یا نیروهاي مسلح با مداخلـه خـود   

جویانه ایراد کرد که در آن هرگونه چالش با مشروعیت قانون اساسـی خـود را رد   اي ستیزهبیانیه
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او هشدار داد که اگـر هـر گونـه    . د و گفت که او حاضر است تا مرگ خود از آن دفاع کندکر
مـن هـیچ   «: او گفـت . تالشی براي حذف او صورت بگیـرد ممکـن اسـت خشـونت ایجـاد شـود      

  (Ben‚2013:4).»اقدامی را که مشروعیت من را متزلزل کند نخواهم پذیرفت
بوك شوراي عـالی  یامی بر روي صفحه فیسسه ساعت پس از سخنرانی تلویزیونی مرسی، پ

کـرد کـه ارتـش در شـرایطی نبـود کـه دوبـاره        نیروهاي مسلح ظاهر شد که به وضـوح بیـان مـی   
کردیم که خون خود را بـراي مصـر و مـردم آن قربـانی خـواهیم      ما به خدا سوگند یاد«: برگردد

نقش جنبش تمرد در بحـران  . »یمکنها در مقابل هر تروریست، تندرو یا نادانی دفاعکرد تا از آن
  .سیاسی اخیر مصر برجسته بود

السیسـی  . رتش بیانیه خود را اعـالن کـرد  ، ابعدازظهر 3ژوئیه در ساعت  3سرانجام در تاریخ 
هـاي  خواسـته «در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی گفت که پاسخ مرسی به اتمام حجـت ارتـش   

. »کندنمیمردم را برآورده
یس دادگاه عالی قـانون اساسـی بـه مـدت دو روز     ئس دیوان قضایی و ریرئعدلی منصور که 

علیـرغم اینکـه اطمینـان داده بـود     . ژوئیه سوگند یادکرد 4بود به عنوان رئیس جمهور موقت در 
ارتــش ســه ایســتگاه تلویزیــونی هــایی وجــود دارد کــه گــزارش، شــودمــیآزادي بیــان تضــمین

سـی در بازداشـت خـانگی نگـه داشـته شـد و برخـی از        محمـد مر . گرایان را تعطیـل کـرد  اسالم
همچنین حکم بازداشت محمد بـدیع و  . قطارانش از حزب آزادي و عدالت نیز دستگیر شدندهم

  . بودندالخروج شدهمعاون او نیز صادر شده بود و بسیاري از رهبران احزاب مذهبی نیز ممنوع
اسـت و  یجاد هیچگونه اجماعی ملی نشـده اند که مرسی موفق به ابسیاري از تحلیلگران گفته

  (Ben‚2013: 5-6 ).گرفتدهندگان را نادیدهيأکرد که اکثریت راي عملبه شیوه
  

  مشکالت مالی و اقتصادي
. یافـت هاي انتخاباتی مرسی، اقتصاد با یک حرکت مارپیچی رو به پایین ادامـه با وجود وعده

هـاي مـالی   گذاري خارجی یا سیستمها، سرمایهنهدولت براي تصویب قوانین جدید در مورد یارا
المللـی  با شکست روبرو شد که رکود اقتصادي تشدید شد و به تمدید مذاکرات با صـندوق بـین  

پاسـخ گذاشـته  سایر مطالبات انقالبـی بـی  . میلیون دالر با بهره پایین منجر شد 4,8پول بر سر وام 
دوره . هــا رو بــه بــاال گرفــتســرخوردگی در نتیجــه. شــد از جملــه معــاش و عــدالت اجتمــاعی

کاالهـاي اساسـی و    افـزایش قیمـت  : بودالمسلمین در قدرت با تباهی مداوم مشخص شدهاخوان
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ــل تحمــل در جــاده  ــزایش جــرم و جنایــت ســوخت، آنارشــی و ترافیــک غیرقاب و رشــد هــا، اف
در واقـع  . اسـت گسیخته بخش غیررسمی، که همه اینها بـه روحیـه انقالبـی مـردم دامـن زده     لجام

بود و این بـه نارضـایی بیشـتر مـردم دامـن     شرایط بد اقتصادي دوران مبارك همچنان ادامه یافته
ارتـش مصـر   . بندي شاید به تغییر رفتار ارتش کمک کردافزایش رکود اقتصادي و قطب. زدمی

ات حفاظـت از حاکمیـت، امنیـت و ثبـ    : شده براي خود اسـت تعریفداراي یک نقش به خوبی
امتیـازات  همچنین ارتش مصر داراي منافع اقتصادي،. نقش آن ارتقاي دموکراسی نیست ؛کشور

رتبه خود و یک نقش بسـیار قدرتمنـد بـراي حفاظـت از منـافعش در هـر       ویژه براي افسران عالی
کند که چـرا بـا وجـود ارائـه     تواند روشنها میهمه این. باشدوضعیتی از آینده سیاسی کشور می

کـرد، در  المسلمین که از امتیازات ارتـش محافظـت مـی   ویس قانون اساسی از سوي اخواننپیش
  ).Ben‚2013:6-7(گرایان تبدیل شدنهایت ارتش به مخالف مدیریت اسالم

عیاري بود که کشور را به سـتوه درآورده بحران اقتصادي تمام 2011یکی از دالیل اصلی انقالب 
و  اشـتغال رشد و نـابرابري روزافـزون، رشـد اقتصـادي بـراي ایجـاد        با جمعیت به سرعت در حال. بود

نبود و سطح زندگی فقیرترین مردم بویژه با افـزایش قیمـت کاالهـاي وارداتـی کـه      براي جوانان کافی
آمیـزي  ، وضعیت اقتصادي مصر به طور فاجعـه 2011با انقالب . بودمصر به آن وابسته بود تهدید شده

صـنعت توریسـم بـه شـدت ضـربه     . صادي به سرعت به بحران مالی تبدیل شدبدتر شد و مشکالت اقت
ذخایر خارجی کشور به طور خطرنـاکی بـه سـطح پـایین      ،یافتگذاري خارجی کاهشدید و سرمایه

 2013میلیـارد در پایـان فوریـه     13,5بـه   2011میلیارد درسـت قبـل از قیـام     36یعنی از  ؛بودنزول یافته
کـه  حـالی بـود؛ در یافتـه ت خارجی و کسري بودجه دولت نیز رشد سریعیکسري تجار. کردسقوط

نـرخ رسـمی   . کـرد سـقوط  2013درصد در برابـر دالر در چهـار مـاه اول سـال      10پوند مصر بیش از 
کـرد و  درصـد اعـالم   13آخرین آمار، آن را بیش از . درصد بود 10زیر  2011بیکاري قبل از انقالب 

هـا  تـرین مشـکالتی هسـتند کـه دولـت مصـر بـا آن       در حال حاضر اساسی مشکالت مرتبط با بیکاري
امـا   بـود،  المللـی پـول بـراي دریافـت وام مـذاکره کـرده      دولـت مرسـی بـا صـندوق بـین     . استمواجه

خیر أرسیدن به یک نتیجـه را بـه تـ    ،هاي سیاسی همراه با عدم توافق بر سر اصالحات اقتصاديناآرامی
المللی پـول بـود   میلیاردي با صندوق بین 4,8تانه شرایط موافقت بر سر وام دولت در آس. استانداخته

در همـین حـال، مصـر از سـایر     . کنـد بـود تـا مرسـی را برکنـار    که از سویی دیگر ارتـش عـازم شـده   
المسـلمین را  ه سیاسـت حمایـت از اخـوان   بـود کـ  کشورهاي مسلمان از جمله قطر وام دریافت کـرده 

  ). Ben‚2013:4(اقتصادي تصور مقابله با آن دشوار است با چنین مشکالت. دارد
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  عملکرد دولت محمد مرسی 
فقدان نهادینگی  شد که نمایان رسید چند مشکل اساسی بعد از آنکه محمد مرسی به قدرت

ــاخت  ــا زیرس ــادآوري  سیاســی ی ــه مصــر را ی ــیهــاي دموکراســی در جامع ــدم ــث  ،اول. کن بح
بـودیم کـه تسـاهل،    در واقع شاهد. ن در بحث ساختار قدرت بودالمسلمیناپذیري اخوانانعطاف

ن روند جامعه مصر را دوقطبـی خورد و ایعبارتی تقسیم قدرت به چشم نمیهاتحاد و ائتالف یا ب
ــگ سیاســی مصــر برمــی   . کــرد ــه فرهن ــدي کــه ب ــت سیاســی  گــمشــکل بع ــد در ماهی ردد و بای

که در دوران انقالب و روزهایی کـه جوانـان    آن است ،المسلمین مورد ارزیابی قرار گیرداخوان
کردنـد، نـوعی سـکوت بـر رفتـار      ها علیه ساختار رسمی کشور حرکـت مـی  در خیابان تشدبه 

به رغم این سکوت در روزهایی که انقالب به پیروزي خود نزدیک شده بود، . بوداخوان حاکم
امـا بعـد از   . ست به قدرت برسـد اي توانهاي ساختاري چندین دههظرفیتگیري ازاخوان با بهره

کاري که تا قبل از انقـالب مصـر تـداوم یافتـه     گیري، اخوان تالش کرد از اندیشه محافظهقدرت
شـعارهاي   سـیس و تثبیـت و رفـرم، مجـدداً    أبود، فاصله گیرد و متاسفانه در دوران جدید دوره ت

ت فاصـله دارد، تـرویج شـد   سازي و دوران تثبیـ انقالبی و تهییجی و افراطی که با گفتمان دولت
  ).1392صالحی،(

هـا، تحمیـل نظـرات و    موقـت آن  هـا و توقیـف و تعطیلـی   نگاران و رسـانه شکایت از روزنامه
هـا در  گرفتن آنهاي فرهنگی، صدور احکام و دستورات متناقض و پسهاي خود در بخشایده

قـوه قضـائیه و اعمـال    روي در تدوین قانون اساسـی، دخالـت در کـار    تکیک یا دور روز بعد،
ئید خود، عدم پذیرش احکام قوه قضائیه بـه ویـژه در بخـش    أفشار براي انتصاب دادستان مورد ت

هاي نظارتی استفاده از اختیارات قانونگذاري خود براي حذف دستگاهدادگاه قانون اساسی، سوء
ماننـد وزارت   هـاي حسـاس  المسلمین در سـمت جمهور، انتصاب افراد تندرو اخوانبر کار رئیس

هاي تحـت امـر خـود،    خانهفرهنگ و تالش این وزیران براي دیکته کردن نگاه اخوان بر وزارت
 هاي خارجی بـه عنـوان اسـتانداِر   انتصاب یکی از افراد با سابقه فعالیت تروریستی علیه تروریست

دت از جملـه اقـدامات و خطاهـاي مرسـی در ایـن مـ      ) القصـیر (ترین استان گردشگري مصر مهم
-الفعالیت شدن اخـوان قالب آنچه که زمینه ممنوعانارسد در دوران پسبنابراین به نظر می. هستند

تجربگی و ناتوانی این گروه در طراحی یک مدل موفـق از حکومـت   کرد؛ بیالمسلمین را فراهم
خـود  هـاي رقیـب را بـا    کارآمد، تکثرگرا و اسالمی بود که بتواند با ایجاد فضاي اعتدال، گـروه 

ها و تمرکز بر اصالحات مورد انتظار جامعه مصر، بقاي خود را دهی به آنهمراه ساخته و با سهم
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داري خــود را بــا موفقیــت بــه پایــان در عرصــه سیاســی حفــظ نمــوده و اولــین تجربــه حکومــت
  ). 1392مالیی الف،(برساند

ا نـداد و هـیچ   گاه اجازه بازگشـایی کامـل مـرز غـزه ر    مرسی به رغم حمایت از حماس، هیچ
مرسـی نـه تنهـا ایـده ایجـاد منطقـه       . شـت نشانه بارزي از تیرگی روابط مصر با اسرائیل وجود ندا

تر براي جلـوگیري از قاچـاق کـاال    آزادتجاري با غزه را رد کرد؛ بلکه بر ایجاد تدابیر سختگیرانه
ت شـناختن  پوشـی از همـه تخلفـات اسـرائیل و بـه رسـمی      چشـم . در این محدوده نیز تاکید نمـود 

دیوید، سیاست سرد و غیردوستانه نسـبت بـه ایـران، سیاسـت خصـمانه نسـبت بـه        قرارداد کمپ
ترین رویکردهاي سیاسـت خـارجی وي   با کشورهاي غربی، از عمدهی هماهنگ در دولت سوریه

در واقع در شرایط عـدم دسـتیابی بـه    .هاي مختلف مردم مصر نبودبودند که مورد حمایت گروه
و سیاسی و بازگشت نظامیان به عرصه سیاسی و با رودررو قرار گرفتن مخالفـان و   اجماع فکري

تـرین و اثرگـذارترین کشـورهاي منطقـه     یکـی از مهـم   ها، آینده سیاسیِحامیان مرسی در خیابان
  ). 1392مالیی ب،(اي از ابهام قرارگرفتفریقا در هالهآخاورمیانه و شمال 

تـن از اعضـاء مجلـس در     22د ایـن کشـور نیـز حـدود     در جریان تدوین قانون اساسی جدیـ 
خواستند قانونی مبتنی بـر شـریعت وضـع    اعتراض به روش یکجانبه اخوان و متحدان آنان که می

المسـلمین و  طبق نظر اخـوان  دادند و بدین ترتیب قانون جدید منحصراًکنند، از نمایندگی استعفا
رسی براي تحمیل سانسور و خفقان به مطبوعات م. ها تنظیم شدمتحدان متعصب آنان یعنی سلفی

سـاله حکومـت    30دوره حتی در. دادشکایت علیه خبرنگاران به دادگاه ارائه 600مصر بیش از 
جمهـور وقـت کوشـش    ئـیس ر. مبارك نیز چنین رویدادي را جامعه مطبوعاتی مصر شـاهد نبـود  

. المسلمین سپرددولتی را به اخوانالمسلمین در مصر کرد و دستگاه خود را متوجه تقویت اخوان
  ). 2: 1392ابراهیمی،(المسلمین برگماردفرمانداران و استانداران را از حزب اخوان

به طور کلی عامل اصلی در برکناري محمد مرسی، عدم توانایی دولـت وي در پاسـخگویی   
ادي بـراي کنتـرل   اندیشـی اقتصـ  به نیازهاي عامه مردم براي دموکراسی، مهار فساد دولتی و چاره

هاي مختلـف  ها و جناحسو و عدم توجه به خواست گروهبحران اقتصادي حاکم بر مصر از یک
  .استجامعه از سوي دیگر بوده

  
  هاي آیندهچالش

تـرین آن نیـاز   اما مهم ،است متعدد هستندها مواجههایی که در حال حاضر مصر با آنچالش
جمعی و جلـوگیري از خـونریزي بـه     ي بازسازي حس خودبه دستیابی به آشتی گسترده ملی برا
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باشد کـه از مشـارکت هـیچ گروهـی جلـوگیري      گرا میمنظور آغاز گذار دموکراتیک و کثرت
) نفـر  84ها تعـداد  طبق آمار برخی(المسلمین نفر مسلمان حامی اخوان 51ژوییه  8قتل عام . نشود

جمهـور سـابق در   یسئـ شود در آن ره میخواهان که گفتدر مقابل دفتر مرکزي گارد جمهوري
مقامات موقت . دهد که این کشور در این مسیر نیستمینشان ،شودسلول انفرادي نگهداشته می

یـک  «این ابتکـار،  . جمهور به تازگی نامزده شده ابتکار آشتی ملی را به راه انداختندیسئبویژه ر
در ایـن چــارچوب،  . شـود مـی املشـود کـه همـه اجــزاي جامعـه مصـر را شـ      نامیـده مـی   1»ملـت 

المسلمین ادامه دهد، حتی اگـر ایـن   جمهور جدید باید به تالش خود براي ارتباط با اخوانیسئر
کودتـاي   واقعیت این است که این رویداد جدیـد . له سیر طوالنی براي اعتمادسازي را بطلبدأمس
و  تواند فروکش کنـد نمی دهد کهیک روال خطرناکی را در زندگی سیاسی مصر نشان می ،نرم

  . گیري نقش ارتش به عنوان داور نهایی زندگی سیاسی منجر شودحتمال دارد به تثبیت و جبهها
انتخابـات بـه تنهـایی بـدون عوامـل       ؛دهدهمانطور که تجربه گذشته مصر به وضوح نشان می

ش با آن مواجـه اسـت   بزرگترین چالشی که ارت. تواند تغییر به ارمغان بیاوردبسیار مهم دیگر نمی
این کار نیاز به انجام یـک عمـل تـوازن    . ایفاي یک نقش سازنده در پویایی سیاسی کشور است

زیرا مصر هنوز یک دموکراسی نیست و از این بابت ممکن است لحظات دشوار  ؛خواهد داشت
صـر تـا حـد زیـادي جـوان و بـا       مـردم م . دیگري را در ایـن مسـیر گـذار پـیش روي خـود ببینـد      

هـاي  تواند با کمک به انتقـال تظـاهرات خیابـانی بـه جنـبش     ارتش می، هاي سیاسی هستندیزهانگ
با این حال، اگر ارتش مصر خود را به عنوان . یافته در این فرایند گذار موثر باشدسیاسی سازمان

تواند هر زمانی که احساس کندتنها تضمین کننده نظم در این کشور در نظر بگیرد در آینده می
  ). Colombo&Meringolo‚2013:6-8(به سادگی در سیاست دخالت کند و بخواهد،

دولت جدید، اپوزیسیون مدنی فرصت مهمی براي ایفاي نقش در زندگی سیاسی  با پیشرويِ
اما نیروهاي مدنی باید تالش کنند تا بر قطب تیره و تار بین اسالم و سکوالریسم غلبه . مصر دارد
. المسلمین دست بردارندرگونه تحریک بیشتر علیه یکدیگر، یا کشتار اخوانها باید از هکنند،آن

پایگاه خـود را گسـترش   المسلمین دراز کنند،ها باید دست آشتی به سمت اخواندر عوض، آن
هـا بایـد تصـمیم    ایـن، آن عـالوه بـر  . هاي مختلف جامعه دسترسی داشـته باشـند  دهند و به بخش

  . مین کنندألی خود را تبگیرند که چگونه به لحاظ ما
ــبش    ــده جن ــه آین ــوط ب ــه دیگــري کــه مرب ــالمنکت ــ هــاي اس ــویژه گــرا و احــزاب در مص ر ب

اسـت کـه   ارزیابی از پیامدهاي فعلی وضعیت اسالم سیاسـی در منطقـه   ، باشدالمسلمین میاخوان
                                                                                                                                                                      
1. One Nation
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ه ایـن  المسـلمین بـ  اخـوان . مـل اسـت  أتاما چند نکتـه قابـل   ،فراتر از محدوده این مقاله خواهد بود
ها یعنی نیروهاي ارتش با تمایالت اقتدارگرایانـه خـود، ایـن    داد که آناعتقاد خود ادامه خواهد

هاي ها و همچنین لفاظیوقوع خشونت علیه آن. اندگروه را از قدرت مشروع خود محروم کرده
خطرناك که نیروهاي مـدنی و مـذهبی در مقابـل یکـدیگر داشـتند، خطـر احسـاس بیگـانگی و         

المسـلمین در  جالب توجه است شـایعات توطئـه در مقابـل اخـوان    . دهدمیت را افزایش میمحرو
هایی از آزار و اذیـت از جملـه   طول دوره حکومت مرسی که در حال حاضر ایجاد شده و نشانه

المسـلمین هسـتند و   هاي تلویزیونی که طرفدار اخـوان تصمیمات ارتش براي تعطیل کردن کانال
خطـر رادیکـالیزه   . نظامیان آن وجود داردبراي صدها نفر از رهبران و شبهصدور حکم بازداشت 

. ها بر حسب رد دموکراسی وجود داردگرا از جمله سلفیشدن این نیروها و سایر نیروهاي اسالم
زمـانی کـه از   انـد؛ گراهاي مصر خطرناك بودن و خشونت خود را ثابت کردهدر گذشته، اسالم

. داردگذار را در پی ثباتی در مرحله حساس کنونیِنت بیشتر و بیسیستم حذف شوند خطر خشو
) 1: گراها سه گزینه دارندالمسلمین ادامه یابد، اسالماگر این شدت عمل در مقابل رهبران اخوان

دسـتیابی بـه یـک    ) 2، مقاومت در برابر اقدامات نظامی اخیـر بـا تمـام ابزارهـاي در اختیـار خـود      
هـر  . نشینی از عرصه سیاسـی تسلیم و عقب) 3یا فرایند سیاسی بازگرداندسازشی که اخوان را به 

باشـد؛ بنـابراین   چه اتفاق بیفتد اسالم به منزله ریشـه و هویـت بخـش بزرگـی از مـردم مصـر مـی       
عامل مهمی براي آینده  ،المسلمینمتفاوت از اخوان با رویکردي نمایندگی سیاسی اسالم هرچند

المسلمین نیز خودش یک نیروي مهم سیاسی در صحنه سیاسـی  واناخ. سیاسی کشور خواهد بود
نکته دیگر به امکان مشاهده مرحله کنونی به عنوان یـک فرصـت ارائـه شـده     . کشور خواهد بود

براي اخوان المسلمین خواهد بـود تـا در مشـارکت سیاسـی خـود تجدیـدنظر کنـد و خـود را از         
در . دي و اجتمـاعی پیچیـده داخلـی رهـایی بخشـد     مجبور بودن به مقابله با شرایط سیاسی، اقتصا

فراینـدهاي انتقـال بـه    . مرحله جدیـدي بـراي مصـر آغـاز شـد      2013نتیجه با رویدادهاي تابستان 
تـا جـایی کـه ممکـن اسـت       ،آمیـز هسـتند  ندرت بدون جنگ و این تغییـرات ناگهـانی و منازعـه   

هـاي  اجتماعی باشند که براي سال اي در فرایند طوالنی تغییر و تحول سیاسی ودهنده لحظهنشان
  . آینده ادامه خواهدیافت

  
  نتیجه

هاي اجتماعی، بیشتر هاي نوین و به خصوص شبکهبه طورکلی، در تحوالت اخیر مصر رسانه
هـاي سـنتی نقـش خبررسـانی را دارا     کـرده و رسـانه  مردم را ایفا مـی بین نقش هماهنگی و پیوند 
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انـد و دیگـر   تر اخبار و اطالعات در سراسر دنیا شدهسریع هاي نوین موجب گردشرسانه. بودند
آنچـه دیکتاتورهـا را بـه وحشـت     . هیچ حکومتی توان مهار و منحصر کردن اطالعـات را نـدارد  

ها نفـر را بـه   آورد، آگاه شدن مردم است و آنچه میلیونها را به لرزه در میاندازد و حکومتمی
دیگـر  . انـد ها آموختـه هایی است که از طریق رسانهبه ندانسته بردنبرد، پیها و میادین میخیابان

هاي قابل لمـس سانسـور کـرد، سـوزاند یـا بـه راحتـی        توان امواج الکترونیکی را مانند رسانهنمی
توان آن را به بنابراین نمی؛ یک فرهنگ استو  یک ذهنیت ،دموکراسی یک تفکر. کنترل کرد

ها منجمد و تغییرناپذیر باشند و نتواننـد  تازمانی که ذهنیت. یک کاال، وارد یا صادر کرد سادگیِ
هاي عظیم علمی، هنـري، ارتباطـاتی، صـنعتی و غیـره تطبیـق      ها و پیشرفتخودشان را با واقعیت

دموکراسی براي ایجاد، رشد و نهادینـه شـدن   . افتدبدهند، دموکراسی به طور ناگهانی اتفاق نمی
  . طلبدزمان می

جود دارد که وسایل ارتباطی نوین باعث رشـد عمـومی مـردم ملـل مختلـف      این امیدواري و
هـاي آنچـه کـه    هاي ارتباطی جدید براي ابراز وجـود اساسـی هسـتند، کـه ویژگـی     فناوري. شود

تواند بـه عنـوان یـک    در واقع، اینترنت می. دهندنامد را تشکیل میمی 1"ايجامعه شبکه"کاستلز
هـا دیـده  هاي دیگر، ایجاد همبستگی و تشویق توانمنـدي دیدگاهحوزه عمومی مبارزه براي ابراز 

  ). Harlow&Johnson,2011:1360(شود
هاي تواند براي توضیح اینکه چگونه ویژگیاي مانوئل کاستلز به طور موثري مینظریه شبکه

بـا  (توانـد بـراي کنشـگرایی سیاسـی از طریـق ایجـاد پیونـدهاي ضـعیف        هاي اجتماعی میشبکه
ارتباطات آنالین ارزشـمند  3فراهم شده توسط اینترنت و ماهیت برابري طلب 2، گمنامی)هاغریبه
هایی پیوندهاي ضعیف در فراهم کردن اطالعات و ایجاد فرصت.مورد استفاده قرار گیرد ،باشد

  . با هزینه پایین مفید هستند
تنهـا بـا دوسـتان    کردنـد  اگر فعـاالنی کـه اعتراضـات در میـدان تحریـر را سـازماندهی مـی         

ها در کردند بعید بود که صدها هزار نفر از مصرينزدیکشان یا اعضاي خانواده خود صحبت می
هاي گذاري بر روي پیوندهاي ضعیف از طریق شبکهبا سرمایه. ها بریزندژانویه به خیابان 25روز 

هایشان بـراي  ه فراخوانبوك و توئیتر، فعاالن نه تنها قادر بودند کاجتماعی آنالین از جمله فیس
گفتگویی را آغاز کردنـد کـه نگـرش کنشـگرایی سیاسـی در      ، بلکه بسیج سیاسی را منتشر کنند

هاي نوین نقشـی اساسـی در   ناگفته پیداست که ظهور فناوري.کرداجتماعات مصر را ترویج می
                                                                                                                                                                      
1. network society
2. Anonymity
3. Egalitarian
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اسـت و هـم   گیري این رویکرد و این باور داشته است که فناوري اطالعات هم بستر تغییـر  شکل
  . توانمندساز آن

شـود کـه در آن   ایجـاد مـی   بدین منظـور  درواقع، یک جامعه مدنی و حوزه عمومی مجازي 
ایـن عرصـه در سـایه    . کاربران به تحلیل و بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادي بپردازند

نی بـر خـالف   االذهـا روابط کاربران پدید آمد و عقالنیتی تفاهمی بر پایه دیـالوگ و کـنش بـین   
 ،هاي عمودي تک صدایی برخاسته از ساختار دولتی مانند تلویزیون و رادیو به وجود آمـد رسانه

کوشـش بـراي چیـره شـدن بـر آن از      که در این عرصه سیاسی است که درك مسـاله سیاسـی و   
  . شودآمیزتر میسر میهاي مسالمتراه

وتري که تنها یـک رئـیس جمهـور    در واقع نسل در حال رشدي از جوانان داراي سواد کامپی
هـاي سـنتی مشـارکت در حـوزه     اند در خارج از راهمجبور شده ،در طول عمرشان شناخته بودند

ایـن  ). EL Gamal,2010:21(اي آنالیـن گـام بردارنـد   عمومی براي ساخت یک جامعـه شـبکه  
سازي ه شبکهسازي در فضاي مجازي پرداخته و در مرحله بعدي بجوانان در مرحله اول به شبکه
توان گفت در تحوالت مصـر، اجتماعـاتی فـارغ از    عبارتی میه ب.در فضاي واقعی روي آوردند

کنـد کـه   از آن به عنوان اجتماع مجازي یاد مـی  »هوارد رینگولد«زمان و مکان شکل گرفتند که 
افـراد را  آید که فضاي نوینی از تعامل میـان  اي پدید میاین اجتماع مجازي پیرامون جامعه شبکه

در واقــع . اقعــی تفــاوت داردکنــد کــه بــا اجتماعــات در جهــان ودر جهــان مجــازي فــراهم مــی
گیـرد و در دنیـاي واقعـی    ها و هماهنگی در دنیاي مجازي صورت میها، سازماندهیریزيبرنامه

ترین عوامـل  هاي اجتماعی مجازي، یکی از مهمبه راستی که شبکه. گیردرنگ عمل به خود می
ــده و شــتابتســهیل ــق اطــالع کنن ــی مصــر از طری رســانی، همــاهنگی و بخــش در جنــبش انقالب

  . شوندسازماندهی معترضان و فراخوانی براي اعتراضات محسوب می
همانطور که در ابتداي این پژوهش بیان شد باید از رویکرد جبرگرایی فناورانه اجتناب کنیم 

زیـرا کـه فنـاوري تنهـا یـک       ؛الت در نظر نگیریمو فناوري را به عنوان عامل و یا تنها عامل تحو
اما همیشه عمـل در فضـاي    ،هر چند در عصر جهانی شدن یک ابزار بسیار مهم است ،ابزار است

ها و یـا تهدیـدهایی را   زند و فرصتها و عملکردهاست که تحوالت را رقم میواقعی و سیاست
. ز مصر شاهد این رویدادها هستیمدهد، همانطور که در جامعه امروروي جوامع قرار میپیش

گذارد که براي بسیاري از فعـاالن سیاسـی و تحلیلگـران قابـل     امروز مصر در مسیري قدم می
مصر کنونی بستر تحوالت و حوادثی شده است که رسیدن به یک تحلیـل نهـایی   . بینی نبودپیش

گـر وقـایع باشـیم و    نظـاره  تـوانیم این شـرایط مـا مـی   کند و تنها درمیو قطعی را با مشکل مواجه
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هـاي  پرسـش قطعـی بـراي   یتـوان هـیچ جـواب   در واقع نمی. اي جز بررسی این وقایع نداریمچاره
  .روي رویدادهاي این کشور وجود دارد، یافتمهمی که پیش
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