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  دهيچك
در انقلاب ايران و  اجتماعيهاي اين مقاله به بررسي تطبيقي نقش رسانه

پردازد. در هردو انقلاب كه در نتيجه وجود نظام ديكتاتوري و مي مصر
ــته بودن فضــاي ســياســي اتفاق افتاد نقش رســانه  اجتماعيهاي بس

ــيفي ــت. روش تحقيق در اين پژوهش، توص ــته بوده اس تحليلي -برجس
 ردآوري شدهگاي اسـت بدين ترتيب كه منابع مختلف به شيوه كتابخانه

دهد كه در مقايسه دو مي شـوند. نتايج تحقيق نشـانمي و سـپس تحليل
در هردو انقلاب در جهت قدرت ها انقلـاب ايران و مصـــر محتواي پيـام

زدايي از هيات حاكمه با ابزارهاي اشــاعه و از طريق پيوندهاي ضعيف 
دو باعث شد كه نوع رهبري در  اجتماعيهاي بوده اما تفاوت نوع رسانه

انقلاب متمايز باشــد. در حاليكه انقلاب اســلامي ايران تحت تاثير الزامات 
از يك مرجع مركزي بود ها زماني نيازمند رهبري واحد و شـــنيدن پيام

ــر با ســياليت و تغيير مداوم رهبري در عصــر شــبكه هاي انقلاب مص
اجتماعي روبرو بوده اســت براين اســاس اين انقلاب فاقد هرگونه رهبر 

  ي بوده است.مشخص
سنتي، انقلاب ايران، انقلاب هاي ، رسانهاجتماعيهاي رسـانه :دواژهيكل

  .مصر، پيوندهاي ضعيف، انسجام اجتماعي
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 باشد.مي گلكار محمد اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي آقاي
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  مقدمه 

ـــر تعيين هاي معلوم عوامل و مولفهها انقلـاب ـــه در عناص ـــتند. اين امر ريش مختلفي هس
همچون ديكتاتوري حكومت ســابق، نابرابري و بي عدالتي و ظلم و ســتم و ...مي اي كننده

در كشورهايي شده است هايي باشـد. مجموعه اين عوامل باعث شروع اعتراضات و خيزش
ارتباطي به عنوان يك متغير واسطه در هاي اب را از سر گذرانده اند. اما رسانهكه تجربه انقل
ــانهمي اين ميان عمل ــنتي و مدرن–ها كنند. رس نند كمي را بازيهايي نقش انتقال دهنده -س

ـــرايط غيرقابل تحمل را به اعتراض در برابر رژيم حاكم تبديل ـــال  كنند. ايرانمي كـه ش س
جمله كشورهايي هستند كه اين شرايط را تجربه كردند. نارضايتي از از  2011و مصر  1979

ســـياســـت خارجي به علت وابســـتگي به غرب، بيكاري گســـترده و فراگير، نابرابري و بي 
) مشـخصات جامعه در حال گذار ايران را 1382عدالتي، توسـعه نامتوازن به قول آبراهاميان(

اين كشور با انحصار اقتصادي و اجتماعي داد. در مورد مصـر نيز جمعيت جوان مي تشـكيل
» نتظرنســل م«شــديد به واســطه آموزش زيراســتاندارد، بيكاري بالا و فقر روبرو بوده اســت. 

 مخمصـه جوانان و لزوم تسريع در سرمايه گذاري براي بهبود زندگي اين گروه را به تصوير
ت  و ناكارايي نيز ). علاوه براين بحران مشــروعيNavtej &Yousef, 2009:38كشــد. (مي

ـــدت در اين جامعه افزايش يافته بود. ـــانه بش ـــور، بزرگ هاي رس از جمله راديو و اين كش
ش بر پاية توانستند به ايفاي نقنمي تلويزيون و مطبوعات دولتي، در سـاية اسـتبداد و سانسور

ــياســي و  ــاركت س ــهرنشــين و دانش آموختگان كه بدنبال مش نياز مخاطبان بويژه جوانان ش
ين ترمهم بنابراين جتماعي، حقوق شــهروندي خود و خواســتار احترام و ... بودند، بپردازند.ا

ـــا  ـــت. همين امر نيز منش ـــايتي مردم از رژيم حــاكم بوده اس ـــور نــارض ويژگي هردو كش
فراگير در دو كشور شد. با اينحال نوع انتقال نارضايتي به اعتراض در دو كشور هايي خيزش

آيد و اين مقاله درصـدد پاسـخگويي به آن مي والي كه اكنون پيشمتفاوت بوده اسـت. سـئ
ت؟ چگونه بوده اسها ارتباطي به عنوان اين انتقال دهندههاي است اين است كه  نقش رسانه

  در انقلاب دو كشور ايفاي نقش كرده اند؟هايي به عبارت ديگر چه رسانه
  ارتباطاتهاي چارچوب نظري: نظريه-2

برقرار  را ارتباط دورهاي فاصله از توانندمي كه هستند يديجد يارتباط لهيوسها رسـانه
 كه بر همهايي رسانه است، بوده يشفاه ارتباطات چون ميبازگرد گذشته به چه سازند. هر

 ارتباط از زمان، گذشت با اما بودند. توجه مورد بودند، گرفته شكل يشـفاه ارتباط يمبنا

 صــورت ك،يالكترون قيطر از زين حاضــر حال در و يريتصــو و مكتوبهاي رســانه قيطر
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 ييايجغراف مكان از نقطه هر در اي و شـــوند وارد يمكان نقطه هر بهها رســـانه رد.يگمي

 مك مارشال ليدل نيهم به شود.مي منتشر آنجا در رسانه آن اميپ قطعاً شود رصداي رسانه

با  و هستند اميپ حاملها رسانه دگاهيد نيا اساس است. بر اميپ نيع لوهان معتقد است رسانه
 كه است لازم راستا نيا در .رسانندمي آنجا به را اميپ حتماً ييايجغراف منطقه كي در ورود

 ازاي گونه به يسنت ف ارتباطاتياسـاس تعر بر م.يكن اشـاره زين يسـنت ارتباطات فيتعر به

 شــكل جامعه يعموم ديعقا و خ، فرهنگيتار باورها، هيپا بر كه شــودمي اطلاق ارتباطات

  ).74: 1387كنند(فرقاني،مي تيتقو و جيترو را آنها حال نيع در و گرفته
ـــانـه ـــتفـاده از رس ـــنتي آن به مثابه ابزاري براي هـاي اس اجتمـاعي بـه معناي مدرن و س

مختلف ارتباطات توضيح داده شود. اگرچه هاي تواند توسط تئوريمي سـازماندهي و بسيج
» يفپيوندهاي ضع«و نظريه گرانووتر در خصوص ها كاركردگرايي لاسـول از رسانهتئوري 

بل از شوند و قمي هردو بيش از آنچه روابط بين المللي باشند در حوزه جامعه شناسي قلمداد
 توانند به خوبي براي توضــيح تحولات انقلابيمياند اجتماعي توســعه يافتههاي ظهور رســانه

ــر مورد ا ــول در ايران و مص ــي كاركردگرايي هارولد لاس ــناس ــتفاده قرار گيرند.جامعه ش س
ـــانـه كند.  فرمول مي يك چارچوب تحليلي براي مطالعه ارتباطات فراهمها خصـــوص رس

ــول متعاقب جهش تكنيك ــئوال هاي لاس ارتباطي پس از جنگ دوم جهاني مبتني بر يك س
كســـي با چه تاثيري؟ اين  چند بعدي بود: چه كســـي،  چه چيزي، در كدام بســـتر براي چه

ـــت تكنيك تحقيقي كه هدف آن   چـارچوب ـــب بـا رويكرد تحليل محتوا بوده اس متنـاس
ـــت ( ـــتيـابي بـه يـك هـدف و توصـــيف كمي محتواي ارتباطات اس  Mattelart andدس

Mattelart ,1998: 28.(  
ـــتفاده انقلابيون ايران و مصـــر از  تحليـل محتوا در اين مقـالـه براي تحليل چگونگي اس

 ستلز نيزمانوئل كااي گيرد. تئوري شبكهمي اجتماعي و سـنتي مورد استفاده قرارهاي سـانهر
براي  اجتماعيهاي شــبكههاي تواند به طور موثري براي توضــيح اينكه چگونه شــاخصــهمي

، گمنامي ايجاد شـده توسط اينترنت و ماهيت »پيوندهاي ضـعيف«فعاليت سـياسـي از طريق 
ن مورد استفاده قرار گيرد. پيوندهاي ضعيف در فراهم سازي اطلاعات و برابر ارتباطات آنلاي

با كمترين هزينه موثر هستند. مزيت اينترنت اين است كه اجازه ساخت پيوندهاي ها فرصت
). قدرت يك پيوند Castells,1996دهد(مي در يك فضاي برابر تعامل راها ضعيف با غريبه

ـــ ـــميميت(زودباوري متقابل) و بر مبنـاي تركيبي از ميزان زمـان، ش ور و هيجـان عاطفي، ص
). شبكه Granovetter ,1973:1361باشد (مي خدمات متقابلي كه مشخصه اين پيوندهاست
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اجتماعي مبتني بر پيوندهاي ضعيف با ديگر افرادي است كه ممكن است داراي هاي رسـانه
عيف اين پيوندهاي ض اهداف و علائق مشـترك با فرد يا دوستان مشترك شان باشند. قدرت

و اطلاعات جديد اســـت و اينترنت اين امكان را ها در توانايي آنها براي آشـــنا كردن با ايده
  ).Gladwell,2011كند كه با سرعت زيادي بر فراز موانع جغرافيايي ساخته شوند(مي فراهم

ـــال  )Granovetter(مـارك گرانووتر ـــناس، در س در اثر خود با عنوان  1973جـامعه ش
ـــعيف« ـــبكه» قدرت پيوندهاي ض ـــطح خرد و الگوهاي كلان ش هاي پيوند ميان تعاملات س

اجتماعي را تحليل كرده و به اين نتيجه رســيد كه قدرت اين پيوندهاي ضــعيف در پتانســيل 
 Granovetter، بســيج اجتماعي، ســازماندهي ســياســي و انســجام اجتماعي اســت(»اشــاعه«

ــاعه اطلاعات و  ). مزاياي پيوندهاي ضــعيف بر پيوندهاي قوي  1361 :1973 در توانايي اش
ـــتفاده از هـاي ايـده ـــت. گرانووتر اين تئوري را از طريق اس آنها در گروههاي اجتماعي اس

شتراك اش به افرد يك شايعه را با دوستان صميميدهد. اگر يك مي پخش شـايعه توضيح
يمي كه انها هم با دوستان صماي ي افراد محتمل اسـت كه آن را بشنوند به گونهبگذارد برخ

ـــان در ميـان بگـذارند. بنابراين اطلاعات در يك گروه اجتماعي در انحصـــار يك گروه  ش
 گيرد. زماني كه براي بســيج ســياسي بكار گرفته شود قواع يكساني اعمالمي اجتماعي قرار

ـــود. اگر فعـاليتي كـه تظـاهركمي ننـدگـان را در ميـدان تحرير قـاهره يا ميدان ژاله تهران ش
ـــتان و خانواده ـــازماندهي كردند تنها به دوس كردند غيرممكن بود كه مي خود اكتفاهاي س

ـــونــد. بــا بهره برداري از  2011ژانويــه  25و  1357بهمن  22هزاران نفر در  دور هم جمع ش
يا  انند فيس بوك و توئيتر در مصــراجتماعي انلاين مهاي پيوندهاي ضـعيف ناشـي از شـبكه

خانه به خانه در ايران، فعالين توانســتند نه تنها خواســت بســيج ســياســي را اعمال هاي اعلاميه
كنند بلكه تبادل نظر براي فعاليت ســياســي را با ســاير شــهرهاي ديگر به راه بياندازند. نتيجه 

در  ت كه پيوندهاي ضعيفگيري نهايي گرانووتر كه مناسـب براي دو انقلاب اسـت اين اس
مقايسه با پيوندهاي قوي بسيار محتمل تر است كه گروههاي كوچك را با گروههاي خاص 

  ).  Granovetter, 1973: 1376مرتبط كند(
  در اعتراضات مصراجتماعي هاي نقش رسانه-3

ها يتاز توئاي در اعتراضــات مصــر تحليل منابع واســطهها به منظور ارزيابي نقش رســانه
رفته تا مقالات ژورناليســتي و آكادميك اهميت دارد. در اين ميان ســه روند داراي اهميت گ

به عنوان يك ابزار سازماني، به مثابه مطبوعات جانشين  و مفري اجتماعي هاي اسـت: رسانه
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براي روزنامه نگاري شهروندي و در نهايت به عنوان ابزاري براي خلق آگاهي هم در سطح 
  المللي. هم بيناي منطقه

  به عنوان ابزاري سازمانياجتماعي  هايرسانه3-1
اعتراضـات مصر سرعت آن در مقايسه با ديگر كشورها بوده است. هاي يكي از ويژگي

ماه به طول انجاميد فعالين  9و  28در حـاليكه موفقيت اين اعتراضـــات در تونس و ليبي كه 
كنند و علاوه برآن در مقايسه با  روز موفق شدند حكومت مبارك را خلع 18مصري تنها در 

ســاير اعتراضــات عربي صــلح آميزتر بوده اســت. عنصــر محوري در ســرعت بخشــي به اين 
هاي اجتماعي به عنوان شكلي از زيرساختهاي توان در استفاده موثر از شبكهمي تحولات را

ستجو جشد آفلاين جايگزين هاي مجازي شـروع شـده و با شبكههاي سـازماني كه با شـبكه
ا اجتماعي به شــكل گسترده و بهاي كرد. فعالين مصـري بخوبي قادر بودند از قدرت رسـانه

ــتفاده از توانايي ــرعت زياد با اس ــتفاده كنند. گروه فيس بوكي هاي س ائل غنيم وارتباطي اس
)Wael Ghonim(  مل عبه عنوان يك كمپين سازماني » ما همه خالد سـعيد هستيم«با عنوان

رد. كمي د همفكر را براي گرامي داشـتن ياد و خاطره خالد سعيد دور هم جمعكرد كه افرا
اين امر منجر به شكل گيري علائق مشترك براي مخالفت با پليس مصر شد كه در نهايت به 

ـــازماني را فراهم ـــاختار س كه كرد بلمي جنبش خلع مبـارك انجـاميد. فيس بوك نه تنها س
ي هارزشاكرد تا به ديگران وصـل شــوند و مي بالقوه فراهمفضـاي حياتي را براي مخالفين 

لين از جمله مختلف فعاهاي مشــترك را به اشــتراك بگذارند. اين صــفحه اينترنتي به شــبكه
  ).Chebib& Rabia,2011اجازه داد تا با همديگر مرتبط شوند(» آوريل 6جنبش «

 تراض بــه تقويــت خودافتــاد: زمــاني كــه مخــالفــت و اعمي بنــابراين نقطــه عطف اتفــاق
ـــتقيم تحــت رهبري خــاصـــي افزايشمـي ــا فعــاليــت مس ــــازمــان ي ــدون س  پردازد و ب
 مربوط بـه اعتراضـــات تدارك ديدههـاي ). زمـاني كـه طرحDuncombe,2013يـابـد(مي
د و به كردنمي شـدند اخبار در سراسر گروههاي خارج از خط اينترنتي هم گسترش پيدامي

ــبكه ــيد. در اينجا بمي اينترنتي هم وصــل نبودندهاي اكثريت مردم مصــر كه به ش ود كه رس
ه كردند از طريق گفتگوهاي دو و چند نفره بمي گروههايي نظير رانندگان تاكسي هم تلاش

  ).  .BBC 2, 5 September, 2011, televisionآگاهي بخشي بپردازند(
نيز ها ناعلاميه در خياباسنتي انتشار اطلاعات مانند پخش هاي معترضين همچنين از شكل

ـــاره كرده بودند كه  ـــتفاده كردند؛با در نظر گرفتن اينكه  برخي منتقدين در آن زمان اش اس
ـــانـه ـــورهاي عربي كه نفوذ هاي رس ـــار اطلاعات در جاهايي همچون كش اجتماعي در انتش
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هاي هكاينترنت پائين است خيلي قابل اعتماد نيست. با اين حال چنين انتقادات، نقشي كه شب
  گيرد.مي كنند را ناديدهمي اجتماعي آفلاين بازيهاي آنلاين در تقويت شبكهاجتماعي 

  اجتماعي به مثابه مطبوعات جانشينهاي رسانه 3-2
فضـــاي آســـاني براي ها اجتماعي، اين رســـانههاي با وجود موانع پائين ورود به شـــبكه

به صـــورت ها آپلود ويدئوها و متنشـــهروندي به مفهوم گزارش تحولات، روزنامه نگاري 
  ).West ,2011:336كنند(مي مستقيم در فضاي مجازي و ... فراهم

ـــبكـه تفاق افتاد اجتماعي اهاي گفتگوهـايي كـه از طريق فيس بوك و توئيتر و ديگر ش
ديگر به عنوان منبع اصلي در اوج اعتراضات مورد استفاده قرار گرفت. به هاي توسـط رسانه
ـــان معروف و كاربران توئيتر براي طور مثـال ال جزيره در طول اعتراضـــات بر وبلاگ نويس

كرد. اين استراتژي از طريق تلاش براي  شناساي وبلاگ نويسان مي پوشش زنده وقايع تكيه
در كشــورها قبل از شــروع اعتراضــات كارگر افتاد و در باعث آگاهي بخشــي به افراد به 

 Al Jazeera’s Early Startگار شـــوند شـــده بود(كه تبديل به شـــهروندان خبرناي گونه

Reporting Revolutions,”2011.(  
اگرچه در خصـوص صحت موضوعات و مطالب مربوط به ژورناليسم شهروندي ترديد 

اجتماعي آنچه روشــن است اين هاي وجود دارد اما در عين حال در خصــوص نقش شــبكه
قايع حادث شده بنويسند. لازم به ذكر است باعث شدند تا افراد روايت خود را از وها رسـانه

عربي  تراضات كشورهايعنسبت به روايت غربي از انقلاب مصر و ديگر ااي كه نقد فزاينده
ر عربي بها«كند كه مي وجود داشــته اســت. جورج فريدمن اين روايت غربي را اينگونه بيان

تند كه دموكراسي  هسبود كه خواستار اصلاحات ليبرال هايي شـورشـي سـياسي توسط توده
توسط كشورهاي عربي رهبري شده و در نهايت تغيير سياسي را در سراسر جهان عرب رقم 

اجتماعي هاي عنصر محوري در اين روايت استفاده از رسانه »).Friedman,2011زده است(
به عنوان يك ابزار تسهيل كننده است و اينكه استدلال شود كه فيس بوك، توئيتر، يوتيوب 

غربي هستند و استفاده از آنها باعث سقوط هايي رســانه اجتماعي اصـالتاًهاي ديگر رسـانهو 
ـــت و گفتمان هژمونيك مدرن تغذيه ـــت اغراق اس ـــده اس كند. به منظور مي ديكتاتورها ش

اجتماعي در گســترش اطلاعات، يك مطالعه موردي در خصوص هاي بررسـي نقش رسـانه
 25مصــري مورد اســتفاده قرار گرفت در طول دوره ميان اينكه چگونه توئيتر توســط فعالين 

فوريه زماني كه مبارك، رئيس  11تا  -زمان اولين اعتراضات در ميدان تحرير مصر-ژانويه 
 1091جمهور وقـت از قـدرت كنـاره گيري كرد انجـام گرفـت. تحليل محتواي نزديك به 
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ـــط الكس نــانس صـــورت  )Nadia Idle(و نـاديـا آيـدل )Alex Nunns(توئيـت كــه توس
براسـاس هدف دسته بندي شدند شامل ها ) توئيتNadia and Alex Nunns,2011گرفت(

معترضــين، دســتورالعمل براي گردهمايي و خواســت انسجام هاي توصـيف وقايع، خواسـته
  معترضين.

و نيز ها نتيجه محققين نشـان داد كه  توئيتر به عنوان فضـاي جانشــيني براي سـاير رســانه 
ـــازي روايت خود از وقايع براي ترين و تـازه ترين اخبار و در نهايت فراهم ارائـه جـديـد س

ماعي اجتهاي مخاطبان داخلي و بين المللي  مورد اســتفاده قرار گرفت. در اين معني، رســانه
بـه افراد مختلف چـه آنهايي كه جلاي وطن كرده بودند و يا مخاطبان بين المللي تا در يك 

ــور را پيگيري كنند. زماني كه دولت مصــر تصــميم به قطع فضــاي واقعي تحولات اين ك ش
ه پوشش ســنتي نيز بهاي رســانهاينترنت گرفت برخي افراد از خارج از كشـور با اسـتفاده از 

ـــجوي تحصـــيلات تكميلي آمريكايي با  ـــكات ريلتون، دانش وقايع پرداختند. بطور مثال اس
ردآوري اطلاعات از طريق افراد در داخل استفاده از تلفن موانع جغرافيايي را دور زده و با گ

ـــري  مصـــر وقــايع را براي چهــار هزار دنبــال كننــده اش توئيــت كرده بود. از ديــد اس
ــان ــريواس ــانه ،)Sree Sreenivasan(اس ــتاد رس اين نقش واقعي و حقيقي «ديجيتال، هاي اس

 ,Time, 1 February (»افرادي بود كه دور از تحولات بودند تا آن را درك و تحليل كنند

2011.(  
» حتص«در اين فضـاي روزنامه نگاري شهروندي است كه مسائل و مشكلات مربوط به 

اهميتي ندارد. با اينحال درحاليكه گمنامي ناشـي از فضاي اينترنت فضا را براي » گمنامي«و 
ز كند امكان سوء استفاده امي بيان عقايد خود بدون ترس از واكنش شـديد حكومت فراهم

  نام و نشاني هم وجود دارد.اين بي 
  اجتماعي به عنوان مولد آگاهيهاي رسانه 3-3

در آثار مختلف پس از شـروع اعتراضـات، توجه زيادي به نقش آگاهي بخشي اينترنت 
شــده اســت. تحولات جهان عرب يك نمونه روشــن در خصــوص فعال  در بيداري اســلامي

خاموش توسط گروهي آنلاين و متصل به فضاي مجازي است. نظرسنجي هاي كردن جنبش
دهد كه در مصــر، اكثريت مي اجتماعي عرب انجام د نشــانهاي گزارش رســانهكه توســط 

كاربران فيس بوك معتقدند كه اين شبكه به صورت موثري در بالابردن آگاهي عمل كرده 
 Arabic Network for Humanو از علل اصـلي شـروع جنبش در اين كشـور بوده است(

Rights Information Online,2011 .(  
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. براي توسط وائل غنيم است» خالد سعيد هستيمما همه «شايد بهترين مثال تشكيل گروه 
نويس جواني كه توســـط پليس به شـــكل وبلاگ -گراميداشـــت ياد و خاطره خالد ســـعيد

ار عضو را جذب كرد كه هز 500اين گروه فيس بوكي به سرعت  -كشـته شـداي وحشـيانه
ـــرعت رد فضـــاي مجازي پخش كردند. در اين معني غنيم هـاي عكس ـــد او را بـه س جس
عليه » ريكنشــگري ســايب«فيس بوك را كشــف كرده تا يك كمپين اي شــبكههاي توانايي

تفاده از كنش اس«دولت فاسـد و سـركوبگر مصر براه بياندازد. هاوارد كنشگري سايبري را  
يشـبرد يك هدف سـياسي...هدف اين كنشگري  اغلب ايجاد  احساسي يا از اينترنت براي پ

ر و طرفداري يروي تفكريك فضــاي ديجيتالي به منظور بيان روايت بي عدالتي، تاريخ تفســ
  ).Howard,2011كند(مي تعريف »از نتايج سياسي خاص
در حقيقت خواســتار نتايج ســياسي بود به همين دليل است كه  »غنيم«گروه فيس بوكي 

ژانويه استفاده كرد.  25از يك ابزار سـازماني براي افزايش آگاهي در خصوص اعتراضات 
ها اين اسـتفاده از فيس بوك و توئيتر باعث افزايش آگاهي و شور و اشتياق در ميان مصري

ـــد و مقــامــات مصـــري را نيز بــه نقش فزاينــده اين  ـــبكــهش مطمئن كرد: آنچــه كــه هــا ش
 نام »كپي و پيســت«از آن به روند دســتيابي به نتايج ســياســي از طريق  )Hofheinz(هافينز
دهند، چيزي كه مي كه برروي آنها انجامهايي خوانند، بحثمي اخبـاري كـه آنهـا« برد.مي

ـــان ـــش ـــتان خودمي آيد(لايكمي خوش ـــتند(فوروامي كنند) و آنچه كه براي دوس  ردفرس
هاي ). رســانهChebib & Sohail 2011, 153 (»كنند) همگي جنبه آگاهي بخشــي داردمي

نند. كمي اجتماعي نقش مهمي در شــكل دهي به اين تغيير جمعي در آگاهي اجتماعي بازي
وبلاگ نويس تونسي و وزير ورزش و جوانان سابق  )Slim Amamou(از ديد اسـليم آماموا

ــلدولت تونس، آگاهي جمعي از  ــطه و مي طريق اينترنت حاص ــد زيرا اينترنت بي واس وش
تواند گروه خاموش مي ). بنابراين كنشگري سايبريBrisson et al,2011دسـت اول است(

هاي را فعال كرده و به نتايج سـياسـي ختم شـود. عنصـر نهايي اين تاثيرگذاري توسط شبكه
ــتجو كرد. نيمي اجتماعي را ــبكهتوان در جامعه بين المللي جس تماعي اجاي از به ابزارهاي ش

غربي هاي شود كه در نظر داشته باشيم شركتمي براي تداوم بسـيج سياسي زماني آشكارتر
بعد از قطع  - )Speak2Tweet(گوگل و توئيتر باهم متحد شــده تا ســرويس بدون اينترنت

ــط مبارك  ــركت لبناني حبيب حداد  –اينترنت توس ــر ارائه دهند و ش را به تمامي مردم مص
هــاي عربي بــه زبـانهـاي همراه بـا گوگـل و توئيتر بيش از هزار مترجم براي ترجمـه توئيـت
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ـــازماندهي كرد( ـــي س ـــه، آلماني و انگليس ). آنچه كه در اينجا Bhuiyan ,2011:18فرانس
 يردولتي در سياست داخلي مصر است.اهميت دارد نقش قدرمتند بازيگران بين المللي و غ

  سنتيارتباطي هاي انقلاب ايران و نقش رسانه-4
ـــاحـب ها ين عامل حدوث انقلابترمهمنظران، عوامل اقتصـــادي و طبقاتي را برخي ص

ي اجتماعي را هاارزشدانند و برخي ديگر، عوامل فرهنگي مانند هنجارهاي اجتماعي و مي
ي از هاي سياسكنند. كســاني هم هستند كه بحرانمعرفي ميترين عوامل وقوع انقلاب عمده

ين عامل وقوع انقلاب ترمهمقبيل بحران مشـــروعيت و قدرت و تجزيه قدرت ســـياســـي را 
ابراين، كنند. بناي نيز آن را بر اســـاس عوامل روانشـــناختي و رفتاري تبيين ميدانند. عدهمي

از جمله اين عوامل مهم، شــبكه .بي جســتهميشــه بايد ردپاي عوامل مختلفي را در هر انقلا
هاي عمومي و اجتماعي است كه در سطح وسيعي در اين حركت، ارتباطات سـنتي و حوزه

شبكه ارتباطات سنتي در انقلاب اسلامي موجبات شگفتي بسياري از  .آفرين بوده اسـتنقش
ز، رد. اليهو كاتشــناسي سياسي را فراهم آوپردازان حوزه ارتباطات و جامعهمحققان و نظريه

اي اسـتاد علوم ارتباطات در ايالت متحده آمريكا در مقدمه كتاب بازنگري امپرياليسم رسانه
 :نويسدمي

ـــاهـدات مـا در جريان انقلاب  ـــازمان  )امام(مش ـــان دادند كه نيرومندترين س خميني نش
ــ راديو ــ راديو سازمان دومين و سوم جهان تلويزيوني ـ  يعني ژاپن، از پس آسيا، تلويزيوني ـ

ـــ راديو سازمان«  كي برابر در حاكم، رژيم به وفاداري تمام وجود با ،»ايران ملي تلويزيون ـ
 هااعلاميه زا استفاده با دانشجويان، و بازاريان روحانيون، از مركب فردي،ميان ارتباطي شبكه

 گرپژوهشــ همكاران به بايد اين، از پس. افتاد كار از و شــد فلج كاســت، صــوتي نوارهاي و
 .)60ـ  61: 1387(فرقاني، پديده جديد، به مطالعه بپردازند طات، توصيه كرد درباره اينارتبا

ــانه ــنتي و مدرن در انقلاب، يعنالوين تافلر در جايي از نقش و تأثير تركيب رس ي هاي س
تكار هاي تكثير و ابهاي شــفاهي و چهره به چهره با نوارهاي صــوتي و دســتگاهتلفيق موعظه

 .)1370(تافلر، گويدعليه) در اين رابطه سخن ميام خميني(رحمه الله ام

در واقع، انقلاب اسلامي ايران از ديدگاه فرهنگي و ارتباطي، نشان داد كه در كشورهاي 
ــانه ــلامي به ويژه در ايران، رس ــنتي، هم گفتاري و هم مكتوب، نه تنها در مقابله و اس هاي س

ـــانه ـــت ندادههاي جمعي جدرويـارويي با رس اند، بلكه با يد وجود و اهميت خود را از دس
اي كه در جامعه دارند، تحرك بيشـتري در دو دهه اخير پيدا كرده اند. اين مشـروعيت ويژه
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مولانا، (استهاي اطلاعاتي و ارتباطي سـنتي بوده انقلاب مرهون تحرك و ابتكار زيرسـاخت
1371 :85(  

هاي ارتباطي زماني به بار نشست كه تمامي كانال انقلاب اسلامي ايرانبه عبارت دقيق تر 
مدرن نظير راديو تلويزيون، سينما، مطبوعات و... در اختيار رژيم شاه بود و حكومت پهلوي 

ـــانه ـــدد تغيير ماهيت فرهنگي جامعه ايراني بود.ها بـا بهره گيري از اين رس انگذار بني در ص
كايا و سنتي نظير مسجد، حسينيه، تهاي هجمهوري اسلامي با به كارگيري موفقيت آميز رسان

بازار در بســيج عمومي و تغيير ســاختارهاي اجتماعي، نظريه پردازان عصــر ارتباطات را به 
يك محقق معروف آمريكايي در بخش پاياني كتاب خود در ســرفصلي با د. چالش فراخوان

 )ام خميني (رهامهاي در باره رســانه "كوچك براي يك انقلاب بزرگهايي رســانه"عنوان 
هزار مبلغ ديني و  200غير رسمي توسط هاي مخالفت با شاه به وسيله شبكه...« ت:نوشـته اس

در حالي كه آيت الله خميني و ديگر رهبران مذهبي به د هزار مســـجد ســـازماندهي شـــ 90
 هاي آيت الله به شكل كاست براي پيروانش ارسالخارج از كشور تبعيد شده بودند اما پيام

ـــپس چاپ و تكثيرمي ـــد. پيامهاي او س ـــمي ش در انقلاب ايران در حقيقت مردم با هم د. ش
بود و  كوچكترهاي بزرگ در برابر رســـانههاي برخورد نداشـــتند بلكه برخورد بين رســـانه

   .)Rogers, 1986:244-254 (»پيروز شدند.... سنتيهاي سرانجام رسانه
ــا بهره گيري از هــا در هــدايــت توده، ارزش و اعتبــار رهبران محلي را 57پيروزي  ب

ها هاي ارتباطات سـنتي به منصـه ظهور رساند. رهبراني كه با جاري رود، درياي انسانكانال
ـــاحبـان قـدرت را در هم پيچيـدند جعفري  (را بـه خروش آوردنـد و طومـار حـاكميـت ص

  ).1379،چمازكتي

و  ر از طريق وســايلتوان باور داشــت كه جريان گردش اطلاعات جوامع ســنتي بيشــتمي
راكز و گيرد. نهادها و منهادهاي سنتي با مشروعيت بسيار نسبت به ارتباطات مدرن انجام مي

ل ارتباط جمعي ســـنتي و اســـلامي از مشـــروعيت برخوردارند و به وســـايهاي زيرســـاخت
 ).62: 1387 (باهنر،بخشندمشروعيت مي

ـــت كه كاربرد كـاظم معتمـدنژاد پـدر علم ارتبـاطـات در ايران در اين  زمينـه معتقد اس
كنار هم باعث استفاده هر چه بيشتر از آنها شد. وي بر اين باور ارتباطات سـنتي و مدرن در 

توان شـرايط بســيج عمومي را فراهم كرد. ارتباطات از طريق ارتباطات ســنتي مي«اسـت كه 
فرقاني، (». دتوان از آن براي اهداف توسـعه استفاده كراي اسـت كه ميسـنتي بهترين شـيوه

1387 :66(.  
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 چهره به منبر، رسانه چهره 4-1

ها در زمان قبل از انقلاب ترين و قدرتمندترين اين رسانهعنوان مهمشايد بتوان از منابر به
هاي بزرگ و مدرن را در اختيار داشت، ولي كه در آن زمان، رژيم رسانهاشـاره كرد. با اين

بر هاي خود علاوهمنابر را نداشته است. روحانيون با سخنرانيكدام قدرت و تأثيرگذاري هيچ
ــخنرانياين پرداختند، پرده از جنايات رژيم هاي مذهبي و تقويت باورهاي مردم ميكه به س

مبارزه و ها را بهكردند و آنبار جامعه آگاه ميداشـتند و مردم را از اوضاع خفقانشـاه برمي
منبر جزو ملزومات اوليه هر  .دند كه واقعا هم مؤثر بودندكرتظاهرات عليه رژيم دعوت مي

ــجد تلقي مي ــور مخاطب در كنار منبر و گوش دادن به وعاظ عملي انتخابي مس گردد. حض
است. بين واعظ و مخاطب رابطه اعتماد وجود دارد. در كنار منبر، سرعت ارتباط زياد است 

بر، ارتباط چهره به چهره صـــورت گيرد. در برابر منطور كـامـل صـــورت ميو ارتبـاط بـه
ن كند. ايگيرد. گوينده رســانه منبر، چهره مردمي اســت و در طي زمان قداســت پيدا ميمي

مذهبي جامعه ايراني، از قابليت تأثيرگذاري فراواني برخوردار -يدليل فضــاي ســنترســانه به
را در انقلاب  ســاز و حماســيعنوان رســانه عمومي اســلام نقش شــگفتيدر واقع منبر به .بود

عنوان تريبوني در جهت رساندن اسلامي ايفا كرد. زيرا سخنرانان روحاني با استفاده از آن به
هاي ســنتي رســاني از طريق رســانهپيام .صــداي انقلاب به گوش ملت ايران اســتفاده كردند

هاي خاصـي صـورت گرفت. مقطع اول نهضت، هنوز (منبر) در دو مقطع مهم با كارويژگي
امام از ايران تبعيد نشــده بود و مقطع دوم از تبعيد حضــرت امام تا پيروزي انقلاب  حضــرت

 1357تا بهمن  1341شود. طيفي از وعاظ در طي اين دو مقطع از سال اسـلامي را شـامل مي
چالش بكشــانند و در صــدد برآمدند با اســتفاده از رســانه منبر، مشــروعيت نظام حاكم را به

: 1389(جعفرپور، قزل اياق،ســـوي نهضـــت جلب كنندجامعه را به توانســـتند افكار عمومي
121-115(.  
رساني عنوان دو تن از پيشگامان نوگراي پيامالاسـلام فلسفي بهالله طالقاني و حجتآيت 

سزايي در آگاهي مردم داشتند. اين دو شخصيت در مقطع قبل از تبعيد امام با از منبر نقش به
هاي بر آن در راديو نيز برنامهبردند و حتي علاوهرساني بهره ميپيام رويكردي نو از منبر براي
رساني نهضت، از تبعيد امام تا پيروزي انقلاب موج دوم پيام .كردندتربيتي ـ اخلاقي ارائه مي

ـــاني در زمان تبعيد رهبري نهضـــت از طريق مبارزات علني و مخفيانه بود. مبارزه و پيام رس
هاي نهضــت و رســاني آموزهعنوان پيشــگام پيامالله ســعيدي بهي آيتهاتداوم يافت. تلاش
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اي رســان نهضــت جزو ماندگارترين مبارزات رســانهعنوان پيامنژاد بهالاســلام هاشــميحجت
 .انقلاب است

 هانوارهاي ضبط صوت و اعلاميه 4-2

 هايي بود كه آن زمان از آن اســـتفادهنوارهاي ضـــبط صـــوت هم يكي ديگر از رســـانه
هاي جمعي محدود شده شـان به رسانهشـد. امام خميني(ره) كه آزادي بيان و دسـترسـيمي

هاي تحميل شــده از ســوي رژيم، مردم و پرهيز از محدوديتشــان بهبود، براي رســاندن پيام
ها را سود جستند. از تبعيدگاه خود در نجف و سپس در پاريس، پيام» هاي كوچكرسانه«از

در شمار هزارها تكثير و در  فرستادند. اين نوارها بعداًتلفن به ايران ميبا نوار ضبط صوت و 
هاي ايشان روي كاغذ پياده و براي شـد. در بسـياري موارد، سخنرانيتمام كشـور توزيع مي
ـــانه .گرديـدتوزيع انبوه تكثير مي هايي كه در اختيار نيروهاي انقلابي بودند، از از ديگر رس

ـــامل مطالب گوناگون و مربوط به گروهتوان نها مياعلاميه هاي مبارز مختلفي ام برد كه ش
مبارزه، برملا كردن جنايات شاه كردند از جمله: دعوت بهبودند و هدف واحدي را دنبال مي

ـــده مربوط به بيانات و پيامترين اعلـاميـهو...مهم هاي امام خميني(ره) بود كه هاي پخش ش
ــط گروه ــيان مردم توزيع ميهاي مختلف تكثير و متوس ــر گروهد. ش ها نيز خود اقدام به نش

ـــان به ـــيله ميمطالب مورد نظرش با  ).119-123: 1389ند(جعفرپور، قزل اياق،كرداين وس
طور جدي و ها بههاي مدرن و بزرگي را در دست داشت و بر آنكه رژيم پهلوي رسـانهاين

ـــتاي حفظ حاكميت خود آندقيق نظـارت مي برد، ولي با اين ها را پيش ميكرد و در راس
ترين و قدرتمندترين ابزارهاي هر حكومتي ها كه يكي از مهمحال نتوانســت از اين رســانه

ــتفاده كند ولي در مقابل نيروهاي انقلابي با  ــت، اس ــان اس براي نيل به اهداف و حفظ قدرتش
و كارايي هاي سنتي و كوچك مثل نوارهاي ضبط صوت كه قطعا قدرت اسـتفاده از رسـانه

هاي هاي حاكميت را دارا نبودند، توانستند بيشترين تأثيرات را بر مردم بگذارند و حربهرسانه
حال با تكيه بر  هاي رژيم پهلوي را متزلزل كنند.اثر كرده و پايههاي حاكميت را بيرســانه

شي خاين حقيقت روشـن، يعني نقش بديع و چشمگير ارتباطات سنتي در انقلاب اسلامي به ب
ي ها و عناصــري از شــبكه ارتباطات ســنتاز ابعاد وسـيع اين تأثير پرداخته و به ابزارها و مكان

  .كنيمكه در اين مسير تأثيرگذار بودند اشاره مي
 واعظان و سخنرانان نهضت 4-2-1

هاي مهم و جريان ســاز شــبكه هاي وعاظ بزرگ به عنوان يكي از حلقهســخنراني و نطق
ت، تأثير بسياري در حضور و ترغيب و تحريك مخاطبان و توده مردم ارتباطات سـنتي نهض
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در بين خطبا و وعاظ پيش از انقلاب، شــيخ محمدتقي شــريعتي  .در جريان انقلاب گذاشــت
ـــهـد مقدس، آيت ـــريعتي در الله طالقاني و آيتدر مش الله مطهري در تهران، دكتر علي ش

ـــ  1357حسينيه ارشاد و شيخ احمد كافي ( از نظر شهرت و محبوبيت در ميان مردم ) 1305ـ
هاي سنتي جامعه تا روشنفكران و بازاريان و اي داشـت. طيفي از گروهعامه، جايگاهي ويژه

دانشـــگاهيان و طبقات ســـنتي جامعه، مخاطبان پرتعداد اين وعاظ و ســـخنرانان را تشـــكيل 
و وان آنان را به دتبندي اجتماعي و به تناســـب مخاطبان وعاظ ميدادند. در يك تقســـيممي

تسهيل  گذاري برايگرا تقسيم كرد. البته اين وجه نامگرا و واعظان نخبهدسـته واعظان توده
ــلامي به رهبري امام خميني(رحمه الله عليه) اســت و  در تبيين نقش ســخنرانان در جنبش اس

 .اندگرنه اين سخنرانان از همه اقشار اجتماعي مخاطباني داشته

 اظوع شبكه 4-2-1-1

كافي را بايد از جمله اين خطيبان و وعاظ مبدع و صاحب سبك دانست. مخاطب اصلي 
منبرهاي كافي، عامه مردم كوچه و بازار بودند نه دانشـــجويان و روشـــنفكران. زبان وي در 

ـــاده، همه چنين بود كه عامه به راحتي با فهم و مردمي بود. اينبيـان مفـاهيم ديني، زبـاني س
هاي پذيرفتند. محور اصلي منبرشــدند و تأثير ميكردند و همراه ميار ميكلامش رابطه برقر

 .)9: 1378نا، (بيدعا براي ظهور و فرج ايشان بود كافي ابراز عشق و علاقه به امام زمان و

ين تأثيرگذاري ســـياســـي كافي در جريان درگذشـــت وي كه بنا به گفته مراكز ترمهم
داده بود نمايان شد. چراكه هواداران و مردم  رسـمي آن زمان در يك سـانحه تصـادف رخ

انقلابي با ارائه شـواهد بسـيار، آن سـانحه را ساختگي قلمداد كردند. لذا مراسم تشييع جنازه 
ـ  166الف: 1383نا، اي براي بيان اعتراضــات مردم مبدل شــد. (بيوي در مشــهد، به عرصــه

127( 

ـــفي، ديگر واعظ پرمخـاطبي بود كـه توده ـــنفلس ـــر هاي س تي جامعه در منبر وي حاض
شـدند. فلسـفي چنان شـهرت و محبوبيتي داشت كه حتي سران رژيم از جمله دكتر علي مي

ـــدالله علم و وزيران او هم گاه براي حفظ وجهه مذهبي خود بين  ـــت وزير، اس اميني، نخس
ي تا وجهه و اعتبار فلسف .)323ـ  336: 1382شدند(دواني، توده مردم، پاي منبر او حاضر مي

ش وي در مسجد شاه (امام خميني فعلي) 1327هاي ماه رمضـان سال آنجا بود كه سـخنراني
 .)127 :1382دواني،(به طور مستقيم از راديو پخش شد به دستور نخست وزير وقت

ـــلمانان، انتقاد از  ـــهيونيزم براي مس در كنـار مباحث تربيتي و اخلاق و خانواده، خطر ص
فاع از ملت مظلوم فلسطين، جنايات آمريكا در جهان و اعتراض همكاري ايران و اسرائيل، د
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ويه رژيم سهاي يكگراييها و مليگراييسـتيز رژيم پهلوي (باســتانگرايي اسـلامبه هويت
هاي ها و موضوعات سخنرانيين پيامترمهمشـاه) و گوشـزد كردن خطر افكار ماركسـيستي 

نبر شد و به زندان افتاد. در زندان، به پيشنهاد المرفت. وي چندين بار ممنوعوي به شـمار مي
كننده و ارتباطي خطابه و سخنراني به آموزش عيينت نقش  شـهيد مطهري و با احاطه كامل به

 .)294 ـ 296: 1382 (فلسفي،به و سخنوري به زندانيان پرداختخطا

  شبكه مساجد 4-3
ــجد ــجده مكان يمعنا به لغت، در مس ــاني نهادن محل و س ــر در اكخ بر پيش  محض

 خداســت(طباطبايي، درگاه به ســجده يبرااي خانه اصــطلاح، در و متعال اســت پروردگار

  ).303: 9الميزان،ج 
 كاركرد و جايگاه گرفتن نظر در است، توجه قابل شـناختي جامعه تحليل در كه آنچه

ــاجد و ــت اجتماعي پايگاه مهمهاي مولّفه عنوان به مذهبي تجمعات مس هاي دوره در .اس
 ازاي مساجد، گوشه گاهي هراز آمده، پيش سـياسي و تاريخي وقايع به توجه با و مختلف

 زودگذر عهده و مقطعي صــورت به و اجتماعيهاي ضــرورت به بنا را اوليه يكاركردها

ــده دار  تهييج و تحريكهاي پايگاه ترين فعال از يكي نيز، دوم يپهلو دوران در .اند ش

ــاجد ،انقلاب يبرا مردم وحمايت ــر از الگار يكي حامد عقيده به بود. مس  در مهم عناص

 ديگر مسجد، نقش .بود آن يكرد عمل ابعاد تمام و مسجد مجدد ياحيا انقلاب،  يپيروز

 مركز و بارزه م كانون يك به مســـجد برعكس، بلكه بود، جامعه از گوشـــة عزلت نه

  ).65: 1365بدل گرديد(الگار فرماندهي
 وظيفة ها، محله در مساجد .اند داشـته مختلفي يكاركردها انقلاب، دوران در مسـاجد

 انقلاب ينيروها تجمع پايگاه همچنين، .داشـتند عهده به اجتماعي امور در را مردم يراهبر

 در مساجد اجتماعي، سرماية منظر از اما. بود مردمهاي اعتراض ابراز و حركت تظاهرات و

 ترينمهم از يكي عنوان به و كرده ايفا را اجتماعيهاي شبكه نقش انقلاب اسـلامي، دوران

 مناطق ترين دوردست در حتي ايران مناطق سراسر در كه گرا اسلام ارتباطي جريان مراكز

 پتانسيلي، چنين داشتن كرد. ايفا مخالفين يهمكار جلب در را نقش مهمي داشـت، وجود

 در ايران در آمريكا سفارت وابستگان بود. جان استمپل از گرا جريان اسـلام مختصصـرفاً 

 200 تا 180 و مسجد هزار 90 تا 80 تقريباً ايران، ميليوني 35 كشور در :نويسدمي باره اين

 به يشهر از پيام ارسال يبرا راه ترين مطمئن و راه ترين سـريع .دارند وجود هزار روحاني
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 بالا رده توســط روحانيون كه گرفتمي انجام مســجد شــبكة طريق از ديگر، شــهر رهبران

  .)91: 1377يافت(استمپل،مي سازمان
  سياسي  مذهبيهاي هيئته شبك 4-4

هاي ويژگي از محرم، ايام در ويژه به بيت، اهل يرسا در يعزادار و يسوگوار همواره
 و معكوس صــورت صــفويه دوره در يســوگوار ســنت اگرچه .اســت بوده جامعة ايراني

 نهضــت يگير شــكل با ويژه به ديني ســنت اين اما گرفت، خود به طلبانه محض شــفاعت

 ،57-1343هاي سال طي .گرفت خود به سـياسي كاركرد ،1342 در سـال اسـلامي انقلاب
ــيار در مذهبيهاي هيئت وجود بر علاوه ــاجد تهران، از يبس  كه آمد پديدهايي هيئت مس

 نمونة بود. داده تشكيل پروندة سياسي آنها اكثر يبرا سـاواك و داشـتند سـياسـي گرايش

هاي خانه در يمكرّر كه جلســات بود انصــارالحســين هيئت و اتفاقيون هيئت ها، هيئت اين
 جلسات آن رسمي از سخنرانان محلاتي شهيد چون كساني و كردمي برگزار مختلف افراد

-13، 1بررســي اســناد تاريخي، ج  (مركز كردند.مي عنوان ســياســي مطالب نوعاً كه بودند
 يقدر به انقلابي يتحريك نيروها در مذهبيهاي هيئت وها تكيه ها، حسينيه ). اهميت408
 و تهران در مذهبي هيئت148 يبرا ،1343-1357ها ســال طي نيز رژيم كه بود توجه قابل
 بود. داده پرونده سياسي تشكيل شهرستان، در مذهبي هيئت 41و  حسينيه 15

  جمع بندي و نتيجه گيري
 نمختلفي ممكهاي لفهؤتوان نتيجـه گرفت كه اگرچه ممي از مجموع مبـاحـث مـذكور

است باعث شوند كه در يك كشور نارضايتي به وجود آيد و در عين حال انگيزه افراد براي 
ــد اما اين امر ــع موجود هم بالا باش ــانهمي اعتراض به وض ــت از طريق رس  ارتباطيهاي بايس

صـورت گيرد. اين شرايط در اين مقاله در خصوص دو انقلاب ايران در قرن بيستم به عنوان 
(به عنوان يكي از كشــورهايي كه  2011و همچنين انقلاب مصــر در ســال  بزرگترين انقلاب
ــلامي ــانه بيداري اس ي ارتباطهاي را تجربه كرد) صــورت گرفت. در هردو كشــور نقش رس

ارتباطي بين دو كشــور هاي عميقي در نوع رســانههاي مشــهود بوده اســت. با اينحال تفاوت
ر جهاني شدن و گسترش فضاي مرزگشاي وجود داشته است. درحاليكه انقلاب مصر در عص

ــانه ــرعت انتقال پيام به حدي بالا بوده كه هاي اينترنت صــورت گرفت نوع رس ارتباطي و س
هاي امكان تجمع و شـكل گيري اعتراض بسـيار سـريع تر بوده است. اين امر ناشي از رسانه

ي ضعيف اارتباطي همچون فيس بوك و توئيتر صـورت گرفت كه با بوجود آوردن پيونده
ـــاعه اخبار و اطلاعات و نيز فيلم و ويدئوها و قرارها ـــرعـت به اش انجاميد. به علاوه مي بـه س
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توسـعه ارتباطات امكان هرگونه كنترل كامل تحولات را در اين عصـر از بين برده است. در 
ـــرويس ت كه بدون اينترنهاي حقيقـت اگرچـه دولـت به قطع اينترنت پرداخته بود ابداع س

ـــده بود عملا نيروهاي گريز از مركز را بيش از ها غربيتوســـط  در اختيار مردم قرار داده ش
روز طول نكشيد و  18پيش تقويت كرده بود. برهمين اسـاس بوده كه انقلاب مصـر بيش از 

به سـرعت به پيروزي رسيد. در مقايسه، انقلاب ايران هم از نظر زماني بيشتر به طول انجاميد 
ت. بسيار بيشتري داشته اسهاي از نوع عصـر حاضـر، قربانيهايي رسـانه هم به واسـطه فقدان

و تحولات به خارج از مرزها بســـيار كمتر امكان پذير بود. ها زيرا امكان انعكاس ســـركوب
درگير در انتقال ناخرسندي و نارضايتي به اعتراض در انقلاب ايران نيز هاي نگاهي به رسـانه

 ها، شبكه وعاظ،ترين رســانهين و قويترمهمدر انقلاب ايران  باشـد.مي نشـان دهنده اين امر
كاغذي و منابر بودند كه اگرچه بســـيار قدرتمند و هاي مســـاجد، نوارهاي كاســـت، اعلاميه

كردند با اينحال قابل مقايســه با دوران كنوني و عصــر جهاني شــدن نبوده مي گســترده عمل
  .است
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