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  30/1/91 دريافت: تاريخ
  27/2/91 :پذيرش تاريخ

  
هاي خبري غربي و  هاي رسانه چارچوب

 هاي مردمي كشورهاي بازنمايي جنبش  نحوة
  عربي با تأكيد بر بحرين و مصر

 نوشتة

   حسن مجيدي

  چكيده 
اطالعاتي  هاي هاي غربي در قبال بيداري اسالمي غافلگير شدند و يك بار ديگر كارايي دستگاه شك دولت بي

مانده بودند، زير سؤال رفت. سرايت انقالب مردم تونس به مصـر   بيني انقالب اسالمي ناتوان غرب كه از پيش
ها را در جهان عرب به راه انداخت. سؤال اصلي اين مقاله ايـن اسـت كـه     بار دومينوي انقالب براي نخستين

خيزش مردمي در كشورهاي عربـي در سـال    اي و نحوة بازنمايي تحوالت و رويدادهاي هاي رسانه چارچوب
ها و  گذاري دولت گيري از نظريه چارچوب نشان داده شده است كه سياست چيست؟ در اين مقاله بهره 1389

هـاي   خبري غربي در قبال تحوالت خاورميانه همسو و هماهنگ پيش رفتند و رسانههاي  هاي رسانه چارچوب
د در بازنمايي تحوالت بيداري اسالمي بـه برسـاختن واقعيـت در    هاي خو غربي نيز كوشيدند همسو با دولت

ذهن و نگاه مخاطبان خود بپردازند. البته شايد بتوان گفت شدت غافلگيري در تحوالت مربوط به مصر و ليبي 
زعم خود بـه مـديريت     هاي غربي داده است تا به كمتر از تونس بوده و اين فرصت را به دولتمردان و رسانه

ويـژه   هاي مردم كشورهاي عرب بر منافع غـرب و بـه   بپردازند و براي كاستن از آثار زيانبار انقالبتحوالت 
هاي خود را به پيش برند. در اين مقاله ضمن تشـريح   سياست ،و تأمين مطمئن انرژي صهيونيستيامنيت رژيم 
هاي غـرب   ازنمايي رسانههاي غربي در ب گذاري دولت هاي اخير، به بازتاب چارچوب ها در جنبش نقش رسانه

، يعني اوج اين تحوالت بعد از انقالب تـونس پرداختـه   1389با تأكيد بر تحوالت بحرين و مصر در زمستان 
اي غرب در قبال بحرين در درجة اول بايكوت خبري و  هاي رسانه ها و چارچوب ترين سياست شده است. مهم

تراضات مردمي و ارائة تصويري از خود كه نسـبت  نمايي اع در درجة بعد حمايت از دولت بحرين و كوچك
توان گفت حمايـت از مبـارك در نقطـة آغـاز، بـه       به روند اصالحات حساسيت دارد، است. دربارة مصر مي

سـاالر،   جايي مبارك با تقليل دادن مطالبات مردم مصر، القاي ماهيت صـرف مـردم   حداقل رساندن آثار جابه
هاي بازنمايي تحـوالت منطقـه    المي قيام مردم مصر از جمله سرفصلنمايي هويت اس خيزش مردم و كوچك

  هاي خبري غرب بوده است.  ويژه در بحرين و مصر در جريان بيداري اسالمي در رسانه به

  هاي خبري، بحرين، مصر. بيداري اسالمي، سياست خارجي، غرب، رسانه واژه: كليد
____________________________ 

 دانشگاه امام صادق (ع) استاديار علوم سياسي majidi118@gmail.com  
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  مقدمه 
مشروطه را بر عهده داشتند تا انقالب اسالمي ايران كه  ها كار رسانه انقالب نامه از زماني كه شب

هاي انقالب شـدند تـا    تي منبر، رسانههاي كوچكي چون نوار و اعالميه همراه با رسانه سنّ رسانه
  خي پرنوسان از رابطه رسانه و انقالب ترسيم كرد.يتوان تار هاي اخير مي جنبش

نوارهاي كاست در انقالب اسـالمي   معتقد است انقالب بزرگ رسانه كوچك نويسنده كتاب
هـاي كوچـك    بـر كاسـت و اعالميـه رسـانه      كردند. عالوه نقش منبرهاي الكترونيك را بازي مي

ديگري مانند پوستر، عكس و شعارهاي ديواري نيز نقش زيادي ايفـا كردنـد. در ابتـداي فصـل     
  نويسند:  محمدي و آنابل سربرني مي هشتم كتاب، علي

در چند سـاعت   “تلفن از نوفل لوشاتو”چيز الزم نبود تنها يك سالح  هيچ براي دادن دستورها
اهللا در صـدها هـزاران نسـخه     هاي تلفنـي آيـت   شدند؛ پيام همه مردم ايران از اوضاع آگاه مي

اي سنگين با كـارايي   شد. نوارهاي كاست به توپخانه ها هزار نوار كاست ضبط مي چاپ و بر ده
  ). 68، 1994ربرني و محمدي، انگيز تبديل شدند (س حيرت

  
مـرگ محمـد بـوعزيزي در مقابـل      2011دسـامبر   17سال بعد از انقالب اسالمي در  32 تقريباً

العابـدين   شهرداري سيدي بوزيد در تونس، جرقة انقالب و خيزش عظيمي شد كه بعـد از زيـن  
حرين را گرفـت.  علي، گريبان مبارك و سپس قذافي، علي عبداهللا صالح و شيخ حمد پادشاه ب بن

ور شدن انقالب نه اعالميه بود و نه نوار كاست، انتشار تصوير محمـد بـوعزيزي در    عامل شعله
هاي تاريخ بشر  ترين جنبش اي هاي تلويزيوني، رسانه هاي اجتماعي و بازپخش آن در شبكه شبكه

دبيـات  شـده در ا  اي هـاي رسـانه   شـده، جنـبش   اي را موجب شد تا بعد از مفهوم سياست رسـانه 
  سياست جديد وارد شود.

ها در بيداري اسالمي گوياسـت. وي در ايـن تمثيـل گفتـه      تمثيل نبيل العربي از نقش رسانه
گويد: شكست در جنگ  پرسند، وي مي است در روز قيامت علت ناكامي جمال عبدالناصر را مي

  ها من را از پا درآورد. با صهيونيست
گويـد:   مرا بـه دنيـاي ديگـر بـرد و مبـارك هـم مـي        گويد: خالد اسالمبولي انور سادات مي

واقعيت اين است قشر جوان شهري كه توانايي برقراري ارتبـاط از   ..بوك من را از بين برد فيس
  شوند.  ها محسوب مي طريق اينترنت را دارند، موتور محركه اين جنبش

الت جهـان و  رسـاني از تحـو   هاي خبـري غربـي در اطـالع    با وجود نقش انكارناپذير رسانه
هـاي   هاي اخير در جهان عرب، اما بايد گفت اين تحوالت بار ديگر نقـش بـاالي رسـانه    خيزش

هايي كه ديگر فقـط رسـانه و عامـل     منطقه را در پوشش خبري بيداري اسالمي نشان داد. رسانه
  كردند.  رها را پ انتقال پيام نيستند بلكه بخشي از خأل رهبري اين جنبش

هاي غربـي در قبـال تحـوالت بيـداري      گيري رسانه مقاله حاضر، نوع جهت اما مسئلة اصلي
  اسالمي است. 
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ي در قالب نظرياتي مانند نظريات پسااستعماري رسانه، سنتّ طور به ها  مطالعة نقش اين رسانه
شناسي ادوارد سعيد و نظرية امپرياليسم رسانه صورت گرفته اسـت. فصـل مشـترك     نظرية شرق

هـاي اسـتعماري و    هاي غربي در يكصـد سـال اخيـر بـا سياسـت      ويي رسانهاين نظريات، همس
هاي استعمارزده است كه در ادوار مختلف با  هاي غرب نسبت به ديگر كشور جويانه دولت سلطه
  گيري شده است.  ها و اشكال متنوع پي قالب

 عنوان  هبداري غرب  در نگاه پژوهشگران عرصة ارتباطات، مطالعات پسااستعماري به سرمايه
كه در نگاه ادوارد سعيد، اسالم هسـتة   اي جهاني توجه دارد چنان چارچوب مسلط قدرت رسانه

شناسي است و يكي از منابع گسترده و فراگير بازتوليد و اشاعة  اصلي گفتمان و ايدئولوژي شرق
ها اسالم  ها هستند. در غرب، رسانه سازي منفي از مسلمانان، رسانه شناسي و انگاره گفتمان شرق

متحجـر افراطـي و    عنـوان   بـه را به عنان خطر و تهديد جدي براي جوامع غربي و مسلمانان را 
هاي تروريستي  عنوان سازمان هاي احياگري اسالمي را تحت كنند و جنبش طلب تصوير مي جنگ

يـك  شناسـانه اسـالم    هاي شـرق  كنند. در بازنمايي اسالم از طريق كليشه گذاري مي و بنيادگرا نام
). 207: 1389 ،زاده شـود (مهـدي   نوع تهديد و يا چالش نظامي و امنيتي براي غرب محسوب مي

هاي عمدتاً غربي موجب  شده به رسانه  داشته  هاي ملل عقب نگه از سوي ديگر، وابستگي رسانه
 اي ل ارتباطي غربي درآيند. نكتهيها به خدمت وسا شده كه خواسته يا ناخواسته اين رسانه آن مي

هـاي بيـداري    اي رويـداد  هاي اخير روندي نزولي يافتـه و از جهـت پوشـش رسـانه     كه در سال
  اند.  هاي منطقه دست باالتر را داشته اسالمي نيز رسانه

هـاي غربـي در قبـال بيـداري اسـالمي در دو مـاه        گيري رسانه رويكرد و جهت سؤال اصلي مقاله:
  ژه دربارة مصر و يمن چگونه بوده است؟ وي گيري خيزش مردم كشورهاي عربي به نخست اوج

روش تحقيق در مقالـه حاضـر بـا انـدكي تسـامح روش تحليلـي محتـواي كيفـي بـا تحليـل           
گـذاري اسـت. توضـيح آنكـه روش تحليـل محتـوا عمـدتاً بـراي شناسـايي مقاصـد و            چارچوب
لگوهاي فرهنگـي  بردن به تبليغات سياسي و ايدئولوژي نهفته، انعكاس ا گران، پي هاي ارتباط ويژگي
هـاي توصـيفي در محتـواي ارتبـاطي و نيـز مقايسـه        ها و برمال ساختن سازماندهي و گرايش گروه

گيـرد. تحليـل محتـواي كيفـي      اي با واقعيات زندگي اجتماعي مورد استفاده قرار مي محتواي رسانه
ي، شـناخت  اي از رويكردهاسـت و بـر اهميـت بررسـي و تحليـل نشـانه       تركيبي از طيـف گسـترده  

كنـد. بسـياري از محققـان از ايـن      اي تأكيـد مـي   گذاري، گفتماني و روايت متون رسـانه  چارچوب
). 131ــ 32: 1387دوروكـس،  كننـد (  صورت تركيبي استفاده مي جداگانه و يا به طور به رويكردها 

هـاي   كوشد بازتـاب چـارچوب   كند و مي گذاري تأكيد مي فقط بر رويكرد چارچوبالبته اين مقاله 
اي  ساالري با استناد به محتواي رسـانه  سمت مردم اي را در بازنمايي خيزش كشوراي عربي به انهرس

  هاي خبري غربي تحليل كند.   ترين رسانه هاي كليديِ مهم و گزاره
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    چارچوب نظري .1
  گذاري و مفهوم بازنمايي است.  چارچوب نظري مقاله حاضر بر پاية نظريه چارچوب

  “بندي قاب”و يا  “گذاري چارچوب” ،“سازي وبارچچ” .1ـ1
ها در نقش خبري خـود آيينـه انعكـاس رويـدادها و واقعيـت دنيـاي        بر اساس اين نظريه رسانه

هاي اجتماعي و سياسي هسـتند و بـه    اجتماعي و سياسي نيستند بلكه برعكس، آفريننده واقعيت
خبـر، عـالوه بـر انتخـاب     ها در تهيـه   بخشند. رسانه برداشت افراد از دنياي اطرافشان هستي مي

سـازند و   افتاده به هم ربط داده و معنادار مـي  هاي جا ها و قالب ها را بر اساس فرمول ها، آن داده
گزينـد و   ها را برمـي  كند بلكه اين قالب است كه داده لذا اين رويداد نيست كه قالب را تعيين مي

پرداختـه بـه    خته و داسـتاني پـيش  سـا  ها معموالً با تصويري پـيش  دهد. رسانه روابط را شكل مي
هـاي   هـا و بررسـي پديـده    گرفته، بـه گـزينش داده   روند و با نگرشي شكل مشاهده رويدادها مي

طرفانه نيست  پردازند. فرايند گردآوري، گزينش و انتشار اخبار، فرايندي عيني و بي اجتماعي مي
است. راجـر فـالو در همـين    ها و هنجارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي  بلكه آميخته به ارزش

  گويد:  رابطه مي
شوند، درواقع، بازتابي از اهميت خـود   اخبار ساختاري اجتماعي دارند و وقايعي كه گزارش مي

هاي پيچيده و تصـنعي بـراي گـزينش اخبـار      گر يك مجموعه مالك واقعه نيست بلكه نمايان
تـا بيشـترين تـأثير را بـر     شـوند   گذاري مي شده، پردازش و رمز است. پس اين اخبار گزينش

  ). 20 :1380زاده، مخاطبان بگذارند (مهدي
دهنـد كـه     كه انتمن و هربست نيز نشان مي سازند چنان ها عمالً واقعيت را مي بنابراين، رسانه
آينـد، و    ها به وجود مـي  بندي رسانه يندهاي چارچوباصور مختلف بر اثر فر  جوامع چگونه به

خاطب تركيب شده و واكنش مخاطب نيز بر تصميمات آينـده در  اطالعات با واكنش ذهني م
گـذارد. مناقشـات     ها، اثر مـي  ها بايد بگويند و نيز نحوة ارائة آن خصوص آن چيزي كه رسانه

ساالري تا حـدودي متـأثر از عـدم     ها بر افكار عمومي و مردم مستمر در خصوص تأثير رسانه
شـده    اي عقيده انتمن و هربست سياست رسـانه قطعيت دربارة ماهيت افكار عمومي است. به 

انـد از:   دهـد كـه عبـارت     برخي معاني افكار عمومي را بر برخي ديگر از معاني آن ترجيح مي
اكثريت متصوره (انـتمن و   .4افكار عمومي پنهان؛ و  .3افكار عمومي فعال؛  .2اي؛  افكار توده.1

  ). 10: فصل 1389هربست، 
  

هـاي رسـانه و مخاطـب     گذاري به دو بخـش چـارچوب   يات چارچوبدر مطالعات ارتباطي ادب
گـذاري سـه برنامـه اصـلي      توان گفت همانند ادبيـات، بازنمـايي چـارچوب    شود. مي تقسيم مي
پـارادايم  دارد.  )Critical) و انتقـادي ( Constructionistگرايي ( برساخته )،Cognitiveشناختي (

هـاي   الگـو گيـرد و بيشـتر بـا اثرهـاي چـارچوب و       شناسانه ريشـه مـي   شناختي از مفاهيم روان
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گيـرد و بـر تـأثير فرهنـگ كـالن و       شناختي ريشه مـي  گرايي و انتقادي از مفهوم جامعه برساخته
 . )Camaj, 2010ها تمركز دارد ( هژموني چارچوب

كننـد   ها توجه خود را بر برخي رويدادها و موضوعات متمركز مـي  بر پايه اين نظريه، رسانه
دهنـد. بـه    ها را در چارچوب يك محدوده معنايي خاص قـرار مـي   سازي) و سپس آن ه(برجست

اي چگونـه   تا اندازه ،گويند كه درباره چه فكر كنند و سپس ها به مخاطبان مي رسانه ،ديگر سخن
 كننـد.  به آنان تحميل مي ،فكر كردن را نيز در چارچوبي كه از پيش ساخته و پرداخته شده است

هـا و   ه پيـام و تببـين مطالـب خـود از شـعارها و نمادهـايي متناسـب بـا ارزش        ئراها در ا رسانه
اي قابل فهم و پذيرش  گونه دار كردن برخي مفاهيم به نشانبرند و با  هنجارهاي مخاطبان بهره مي

  دهند. شده و آماده در اختيار مخاطب قرار مي بندي همگان، معناي مورد نظر خود را بسته
وسيله متوليان رسانه اعمـال   د كنترل انتخابي محتواي رسانه است كه بهسازي فراين چارچوب

گويد چگونه بخش خاصي از محتواي رسانه يا معاني بيان حاصـل از آن   شود. اين نظريه مي مي
اي كه امكان تعابير و تفسـير مطلـوب، معـين و     گونه شود و به بندي ارائه مي در يك قالب و بسته

ـ ارا ةايـن شـيو  ). 16/9/86 ،كند (طيبي ديگر را حذف مي مشخص را فراهم و تعابير ه پيـام، بـه   ئ
رسـاند و همـراه شـدن او بـا پيـام را تسـهيل        ل دشوار و پيچيده ياري ميئمخاطب در فهم مسا

هاي ذهني مخاطب باشد، پذيرش آن  ه پيام در چارچوب باورها و انگارهئكند. هنگامي كه ارا مي
هاي ذهني پيشين  ها را بر اساس چارچوب اطالعات تازه، آنتر شده و مخاطب در پردازش  آسان
ـ   ها با بهـره  رسانه ،كند. به ديگر سخن بندي و تفسير مي طبقه سـازي،   چـارچوب  ةگيـري از نظري

رقـم   وي دهند و ساختار ذهنـي مشخصـي را بـراي    مخاطبان را در قالب ذهنيتي خاص قرار مي
بنـدي شـدن مفـاهيم اسـت كـه مـرز باريـك         دار شدن واژگان و قالـب  زنند. همين برچسب مي
   كند. را آشكار مي )(Priming “تداعي معاني”با “سازي چارچوب”ميان

  . بازنمايي 1ـ2
 )1388است (اسـتوارت هـال،    موضوعبازنمايي فرايند توصيف، شناساندن و به ذهن متبادر كردن 

گيـرد. از   كه از طريق زبان كالمي (گفتار و نوشتار) يا غيركالمي (تصوير و موسيقي) صـورت مـي  
صورت مستقل وجـود داشـت، بـراي مـا       طريق جهان مادي و واقعي اطراف كه پيش از اين نيز به

ها اين است كه يك رسانه هيچگاه ابزاري خنثـي   شود. مسئله مهم در بازنمايي رسانه واجد معنا مي
آيد، رسانه متكي به زبان و معنـا در چـارچوب    طرف در ارائه پيام به حساب نمي يك ميانجي بي و

ها سواي بحث اخالقـي و   گفتمان همواره متكي به قدرت است؛ لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه
غيراخالقي بودن آن داراي سوگيري ايدئولوژيك است و در راستاي تضعيف يـا تثبيـت قـدرت و    

 . (Hall & Jhally, 2007: 33) به نقل از نامور، احمدزاده و (ربيعيدارد  اي گام برمي يژهگفتمان و

دهنـد.   ها را نشان مي ها حوادث و واقعيت بازنمايي راه و روشي است كه از طريق آن رسانه
هـاي جمعـي از    ها عبارت است از ساختي كه رسانه از نظر ريچاد داير مفهوم بازنمايي در رسانه
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هاي فرهنگي و ديگـر در   ها، اشياي اشخاص و هويت هاي مختلف واقعيت مثل افراد، مكان جنبه
صورت صدا و   هاي زبان به كنند. زبان ابزار بازنمايي واقعيت است. تجلي مفاهيم مجرد ايجاد مي

كند. در حال كلي، بازنمايي مشتمل بر چهـار عنصـر    تصوير و... است كه واقعيت را منعكس مي
هاي خاص است  گيري از واقعيت، و استفاده از فرصت سازي، بهره دوربين، برجسته زاوية خاص

  .)18/12/90(استفورد گي و روي، 
سازي و ساخت واقعيت اجتماعي سه راهبرد بازنمايي اسـت.   سازي، طبيعي توان گفت كليشه مي
د كه منطبـق بـر   گير ها شكل مي سازي فرايندي است كه بر اساس آن جهان مادي و جهان ايده كليشه

داند و معتقد است اساساً بـراي   سازي را كنشي معناسازانه مي باورهاي ايدئولوژيك باشد. هال كليشه
  .(Hall 1997: 257)سازي هستيم  درك چگونگي عمل بازنمايي نيازمند بررسي عميق كليشه

 هـاي  سـاخت  آن از طريـق  شـود كـه   مي اطالق ينديافر  كه به ست سازي ا  مورد دوم طبيعي
اسـت.   طبيعـي  آشـكارا  امـوري  گويا كه شود مي عرضه صورتي به تاريخي و فرهنگي اجتماعي،

 شـوتز  است. آلفـرد  )Social Construction of Realityواقعيت ( اجتماعي سومين مورد ساخت
)Alfred Schutz( و نـاب  شـكل  بـه  هيچ حقيقتـي  كه گفت توان  مي اطمينان با :بود گفته زماني 

 ميان از گزينشي محصول و شوند مي مشتق عوامل بيروني از حقايق همة. ندارد وجود سرراست
 گيرد. مي صورت افراد ذهن هاي فعاليت طريق از اين گزينش كه اند  شمول جهان بافت يك

ها بر اساس فرهنگ و هنجارهاي حـاكم بـر    بندي بحث نظري گفت كه رسانه توان در جمع مي
دهد و نيز ارتباطي كه بـا سـاخت قـدرت     اي نشان مي هاي رسانه امآن كه نوع تعلق رسانه را به نظ

گذاري مخاطب دارد، بـه بازنمـايي رويـدادها     گذاري كه در مخاطبان و چارچوب دارد و نيز هدف
سازي و تعيين دستوركار ذيل بازنمايي رسانه و نيز  هايي چون برجسته پردازند. در اين راه، شيوه مي
    گيرد. چارچوب رسانه دربارة موضوعات مختلف صورت مي خود پس از تعيين نوبه به

  ها و بيداري اسالمي  رسانه .2
عمومي نقـش   دهي افكار عمومي به تصورات مردم و هدايت افكار ها در مديريت و شكل رسانه
جو براي تحقق اهداف خود، به كـاركرد مـؤثر    هاي سلطه قدرت ،رو  اين اي دارند. از كننده تعيين
هـا   رسـانه ؛ زيـرا  جنگ نرم توجه جدي دارنـد  واي  ريزي جنگ رسانه ر جنگ و طرحها د رسانه
نـد و يـا بـا انعكـاس     نكپااليش تحريف يا  كتمان كنند، توانند حقايق را وارونه نمايش دهند، مي

هاي غربـي در   رسانه برخي اخبار واقعي و غيرواقعي به تهييج و تحريك افكار عمومي بپردازند.
اي در جنگ روانـي،   هاي پيچيده روشاز اثرگذاري بر توده مردم و نخبگان، سطوح مختلف اعم 

، واقعيـات باشـند   ةدهنـد  جـاي اينكـه انتقـال     بهها  در چنين فضايي، اين رسانه .گيرند مي كاره ب
تـا   گيرنـد  مـي به كـار  را خبري و تبليغي  فنونانواع  در اين چارچوب،واقعيات هستند.  ةسازند

به زير دار  ها و سؤاالت تبليغي هدفمند و جهت فرض را بر اساس پيشر زواياي مختلف يك خب
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خبـر بـه رخ    عنـوان   بـه خود را در موضـوعات مختلـف    و پندارهاي ها حليلتبين بكشند و   ذره
ترين مناطق جهان، بخش  منزلة يكي از راهبردي  . طبيعي است كه خاورميانه به مخاطبان بكشانند

هـاي   كند. ضمن اينكه خأل رسانه هاي غربي را به خود مشغول مي همهمي از وقت و تمركز رسان
هـاي خبـري اسـت.     ويژه رسانه هاي غربي به ساز نفوذ رسانه محلي در اين منطقه از جهان، زمينه
ويژه مجالي مناسب  ها و به توان عرصه تازه رويارويي رسانه بيداري اسالمي را از منظر رسانه مي

هـاي اجتمـاعي حقيقـي در فضـاي      اعي مجـازي در غيـاب شـبكه   هـاي اجتمـ   براي ظهور شبكه
 در جهـان عـرب آن   اخير هاي حركت بنيادين ژگي  هاي سياسي اجتماعي ارزيابي كرد. وي جنبش
 پيشـين هـاي   جنـبش  خـالف  بـر  و است گروهي يا فردي رهبري يك فاقد جريان اين كه است

 مردم تودة ديجيتال، دوران دهنده آگاهي منابع در تعدد و تنوع در ساية رسد مينظر  به خاورميانه
 كـردن  پختـه  و گـو و گفـت  طريق از دهند ميترجيح  خاص، فكري مشرب يك به تعهد جاي  به

 عملـي  را خويش ايدة حقيقي، فضاي در آن اجراي سپس، و مجازي فضاي در خودهاي  ديدگاه
 هـاي  حكومت گونه اين يبرا را كار اما باشد، داشته نيز منفي تبعات است ممكن روش اين. كنند

 در تأثيري هيچ ها، چهره برخي حذف يا دستگيري شرايط اين در زيرا است؛ كرده سخت مستبد
 تنهـايي،  بـه  تواند  نمي نيز كس هيچ و ندارد عربي كشورهاي در استبدادي ضدهاي  جنبش تداوم
  باشد.ـ ـ ها جنبش در اينـ ـ اش وابسته گروه يا خود محوريت مدعي

  هاي غربي و بيداري اسالمي  هرسان .2ـ1
هاي غربـي ديـدگاه غالـب بـا نفـي نقـش        تا قبل از تحوالت اخير خاورميانه درباره نقش رسانه

هـاي   ل ارتباطي جمعـي ميـان ملـت   يترين وسا هاي غربي را مهم هاي منطقه، رسانه مستقل رسانه
هـاى غربـى در    ينكـه رسـانه  با توجه به ادانست. از اين منظر اعتقاد بر اين بود كه  خاورميانه مي

سـاز مرجـع و مركـزى نقـش      يك پيام عنوان  به ،كنند ها را بازى مى خاورميانه نقش رسانه رسانه
هـاي   شد كه شرق حتي خـود را در آيينـه رسـانه    غلبه چنين نگرشي موجب آن مي ؛غالب دارند

ي در غـرب و  ا وسـيله رسـانه    سازي از كشوري در دو سوي خاورميانه بـه  غرب ببيند و تصوير
  گرفت. در اين فضا در گذشته اين اعتقاد وجود داشت كه تر صورت مي هزاران مايل دور

داليلى توجه و اعتماد به اخبار خـارجى در سـطح وسـيعى جريـان      كشورهاى خاورميانه، بهدر 
هاى خـارجى   توان مشاهده نمود. رسانه كشورهاى منطقه مى ةاى را در هم دارد و چنين پديده

تنهـا شـكاف تـاريخى موجـود بـين دولـت و مـردم ايـن كشـورها را            ر خاورميانه، نهفعال د
نظر از صحت و سـقم   ها را بر مردم آشكار كرده و قطع هايى از كار دولت كنند بلكه جنبه پرمى
    .دهند هاى خود قرار مى پرقدرتى در اختيار عامه مردم در ارزيابى نهايى دولتاي  خبرنامهآن، 

گسـترش   ـــ  ه ديانت اسـالم جايگـاهى اساسـى دارد   ك ــ  اورميانهـائل خـمس انداز مـاز چش
هاى جمعى، از يك طرف بـا گسـترش    اى گذاشته است. رسانه هاى جمعى، تأثير دوگانه رسانه

هاى مردمان را يكسـان نمـوده و در نهايـت اقتـدار دولـت ملـى را تقويـت         خود، آرا و سليقه
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كنند، اجماع فرهنگى  كه در عالئق مخاطبان خود ايجاد مى از طرف ديگر، با تنوعى و اند دهكر
تى را سـنّ   هاى چندپاره و متعارض، مشـروعيت  كشورهاى دنياى اسالم را گسسته و با فرهنگ

هـا را   هـاى اقتـدار داخلـى آن    ها، پايه تى بودن اين دولتتضعيف كرده و به موازات ميزان سنّ
  ). 1379، (فيرحي گردانند سست مى

  ها غلبه كرده است.  توان گفت كاركرد دوم بر كاركرد نخست اين رسانه ت اخير ميا تحوالب
هـاي غربـي مشـاهده شـد، انفعـال و سسـتي و در مـواردي         آنچه در بيداري اسالمي از رسانه

ها موجب شد تا مـردم كشـورهاي    هاي اسالمي بود. سردرگمي ابتدايي اين رسانه ضديت با جنبش
هـاي غربـي را از آنـان     هاي منطقه برقرار كرده، نقش نخسـتين رسـانه   سانهمنطقه ارتباط بهتري با ر

ويژه الجزيـره، از جنـگ دوم خلـيج     هاي خبري فرامليتي در منطقه، به بستانند. اين گستردگي شبكه
ان را كه در جنگ اول خليج فـارس حاصـل كـرده بـود، شكسـت و فضـاي        ان فارس انحصار سي

    گويد: با اذعان به اين واقعيت مي آمريكا خارجه امور وزير. اي در جهان عرب ايجاد كرد تازه
 هـيالري  .اسـت  شـده  سنگيني شكست متحمل خارجيهاي  رسانه از اطالعاتي جنگ در واشنگتن
 ان ان سي همچون هايي رسانه انحصار در جهان اخبار پوشش گذشته هاي سال در افزايد مي كلينتون

  اند  كرده تنگ ما براي را رقابت عرصه مختلف اي  رسانه هاي بكهش حضور امروز اما ،بود سي  بي  بي و
 اينكـه  بيـان  بـا  آمريكـا  خارجـه  امـور  وزير. بگيريم قرار دفاعي موقعيت در مجبوريم كه  ي طور به

 ةدربـار  جديـد  هـاي  ديدگاه از آگاهي براي ديگري هاي رسانه به كشورها از بسياري در مخاطبان
 و چـين،  روسـيه،  همچـون  دشـمناني  كه دهيم اجازه نبايد افزود اند،  آورده روي جهان رويدادهاي

   ).15/12/89(پايگاه مشرق،  كنند خارج ارتباطي ةعرص از را ما خاورميانه منطقه عربي هاي   شبكه
  

ز اهميت اسـت: نخسـت، تـأثيرات جديـد     ئهاي منطقه از دو منظر حا توان گفت نقش رسانه مي
هـاي عـرب    اسالمي گسترش يافته و بر تنوع و تكثر هويتي ملـت  هايي كه قبل از بيداري رسانه

ها متعارف  سو، رقيب رسانه  هاي جديد كه از يك كردند و دوم، ظهور رسانه خاورميانه تأكيد مي
اي مبتديانـه در   ها با بازپخش توليـدات رسـانه   كنندة نقش جديد براي آن و از سوي ديگر، فراهم

هـا را بـه    فردي بودند كه اين جنـبش  هاي اجتماعي ميان ين شبكههاي مجازي بود و عمالً ا شبكه
  هاي جديد است.  اوج رساند. اين امتياز اين رسانه

 در پيـام  رديـابي منبـع   شكنند، ميهم  در را مكاني زماني و مرزهاي هاي نو رسانه كه آنجا از
 وجود ابراز براي خفرا كنند؛ ميداني مي كار اشتراك و تعامل پاية و بر است دشوار بسي ها آن

صدايي به شـمار   تك و ديكتاتوري گرفتار در جوامع شده  رانده حاشيه هاي به گروه ها و انسان
 هرچـه  جامعة استبدادزده، بر حاكم بستة و آور هراس در فضاي اجتماعي، نيروهاي روند و مي

 صـداي  و ردازنـد بپ افشاگري به كنند تا ميرو  ناشدني كنترل يا هاي زيرزميني رسانه به بيشتر
  ). 1390كيا،( برسانند ديگران گوش را به خود

  
 و اجتمـاعي  فضاي وجود را در ابراز توان تونس بر حاكم ساية استبداد در كه جواناني واقع، در

احساس  و بپردازند اظهارنظر به هاي اجتماعي شبكه اين راه از كوشيدند واقعي نداشتند، سياسي
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 مايـة  همين، بسا و چه برگردانند؛ خود به سايبر فضاي در بود، اختهب رنگ استبداد سايه در كه را
  ). 1390گرديد (كيا،  ها خيابان به سرازيرشدنشان و دلگرمي

هـا   حـدي در ايـن دگرگـوني     ها به كه يكي از پژوهشگران نوشته است، نقش رسانه همچنان
زيرا در فاصله يك هفته بوك ناميدند؛  ررنگ بود كه برخي جنبش مردمي تونس را انقالب فيسپ

بوك بهره گرفتند. البته در  هزار كاربر تونسي از فيس 820در فوران جنبش بيش از يك ميليون و 
رساني و سازماندهي اعتراضـات   بوك، پايگاه توييتر و شبكه خبري الجزيره هم در خبر كنار فيس

  ). 12: 1389نقش اساسي داشتند (احمديان، 
هـاي مجـازي و سـپس، بـازپخش ايـن تصـاوير از        ها بـه شـبكه   شهاي اين جنب انتقال فيلم

وي و نيز العربيه، فضـايي را   هاي تلويزيوني منطقه مانند الجزيره و المنار، العالم و پرس تي شبكه
اثـر گـردد و    هـا، بـي   ها در كشورهاي درگير ايـن جنـبش   فراهم كرد كه سياست سركوب رسانه

  و مناطق ديگر جهان رسانيده شود. صداي انقالب به مردم ديگر نقاط كشور 
حسن عابديني مدير كل اخبار خارجي واحد مركزي خبر، نحوة بازتـاب تحـوالت كشـورهاي    

هـاي محـور هسـتند كـه      اي تقسيم كرده است: اولين گروه، رسانه عربي را به پنج گروه رسانه
هـاي   روه دوم، رسـانه نيوز؛ گ سي و اسكاي بي ان، بي ان عموماً فرامليتي و غربي هستند، مثل سي

علـت ماهيـت خبـري و      گذاري مستقلي ندارند، امـا بـه   سازي و سياست پيرو هستند كه موج
و حتـي الجزيـره و    24رساني اثرگذار هستند، مانند شبكه روسيا اليـوم، الحـره، فـرانس     اطالع

هاي ملي كشـورهاي منطقـه هسـتند، مثـل شـبكه تلويزيـوني ملـي         العربيه؛ گروه سوم، رسانه
هـاي   هـاي مسـتقل يـا رسـانه     سعودي، كويت، النيل و حتي المصريه مصر؛ گروه پنجم، رسانه

وي، الفرات، تحت رهيافت مبتني بـر   ها مانند المنار، العالم، پرس تي مقاومت هستند، اين شبكه
  ). 226: 1390(عابديني، كنند  مقاومت اسالمي فعاليت مي

ي در قبال بيداري اسـالمي در  هاي غرب گذاري دولت ها و سياست چارچوب .3
  كشورهاي عربي  

هاي غربي در قبال بيداري اسالمي در آغاز آن و در ادامه و استمرار  دربارة نقش و موضع دولت
تحركات اخير مردمي در كشورهاي عربي سه ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاهي كه معتقد اسـت كـه   

ايجـاد تحـول در خاورميانـه بـراي     شده غرب بـراي   اساس اين تغييرات سناريو از پيش طراحي
ها گذشـته و نيـاز بـه تحـولي جديـد در منطقـه        جايگزيني حاكماني است كه تاريخ مصرف آن

داند.  هاي رنگي در قالبي تازه مي شد. اين نگرش اين تحوالت را نيز استمرار انقالب احساس مي
اعتنايي به نقش مصـر،   و بيمنزلة اولين مقصد سفر اوباما به كشورهاي اسالمي   انتخاب تركيه به

هـا داشـتند و    گيري اين جنـبش  هاي اجتماعي مجازي كه تأثير فراواني بر آغاز و اوج نقش شبكه
پيمانـاني   ويژه حمايت نكردن كافي آمريكا از متحدان و به تعبير ديگر، خالي كردن پشت هـم  به

يـدگاه اسـت. ديـدگاه دوم،    هاي مستند ايـن د  علي و علي عبداهللا صالح، گزاره مانند مبارك و بن
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هاي  هاي غربي را منكر است و ماهيت خيزش وسيلة دولت اساس مهندسي بودن اين تحوالت به
يـك   هـاي عربـي هـيچ    انقالبداند.  كشورهاي عربي خاورميانه را درونزا و كامالً خودجوش مي

مردمـي  هـا ماهيـت عميـق     مهندسي سياسي و فرهنگي غرب نبوده است. تمامي اين قيـام  ةنتيج
  ). 6/2/90احمدي، اند ( هاي مردم عرب رهبري آن را به دست داشته داشته و توده

كننـده   ويژه در تونس براي غرب غافلگير ها به ديدگاه سوم بر اين اعتقاد است كه اين خيزش
سمتي هدايت كند كـه    نوعي مسير تحوالت را به  بود، ولي غرب كوشيد با راهبردي تأخيري به

ستيز و راديكال جلوگيري كند و حاشية امنيت رژيـم اسـرائيل را از    هاي غرب ومتاز ايجاد حك
   تهديدات فزاينده حفظ كند.

اي  اي را در پيش گرفـت. يعنـي در درجـه اول بـه گونـه      آمريكا از ابتدا يك سياست دوگانه
ت له در اظهـارات مقامـا  ئخواست در برابر اين تحوالت مقاومت كند و آن را نپذيرد. اين مس

كه وقتـي ايـن تحـوالت بـه      آمريكايي از جمله خانم كلينتون به خوبي مشهود بود. به طوري
اي اظهار نظر كرد كه گويي اين تحوالت زياد اهميت و تاثيري نـدارد و   مصر رسيد او به گونه

كه آمريكا ديد اين تحوالت جـدي و عميـق اسـت، سـعي      جدي نيست. در مرحله دوم زماني
 ،برزگـر (ن تحوالت سوار شده و آن را به نفع خود كنترل و مديريت كنـد.  كرد به نوعي بر اي

17/12/89 .(  
  

توان به ديدگاه برژينسكي، مشاور اسبق امنيـت ملـي آمريكـا،     در تأييد اين تحليل براي مثال، مي
گيـري مبـارك    گرايانه در مصر كناره د كه گزينة واقعكراعالم  89اشاره كرد كه در دهم بهمن ماه 

گيري كند و اجازه دهد تغيير به دست خـودش   و بهتر است تا وي شخصاً از قدرت كناره است
صورت گيرد، وگرنه عواقبي شديد متصور است و ممكن است انقالب مصر بـه انقالبـي شـبيه    

). همچنين دولتمردان اين كشورها با سفر به اين 11/11/89ايران تبديل شود (خبرگزاري فارس، 
هـا، از سـويي وجهـة     كيل جلسه با معترضان و مخالفان و حمايت مالي از آنكشورها و يا با تش

هـاي معتـرض،     ساالر بـه خـود گرفتنـد و كوشـيدند ضـمن جلـب افكـار عمـومي ملـت          مردم
سياستمداران مدافع منافع آمريكا را در اين كشورها بر سر كار بياورند و از سوي ديگـر، اجـازة   

  ). 22/12/89ا و مستقل را ندهند (خبرگزاري مهر، گر هاي اسالم  روي كار آمدن شخصيت
 .آغاز آمريكا سياست دو ريـل مـوازي يكـديگر را پـيش گرفـت     توان گفت در  بنابراين، مي

هـا   يان ريل اول سياست خود را بر اين مبنا بنيان نهادند كه از راديكـاليزه شـدن جنـبش   يآمريكا
بـراي خـود ايـن     تسرع  بهاما  ،نداشتندها  ها نقشي در شكل دادن به جنبش جلوگيري كنند. آن

ها در هر كشوري با توجـه بـه شـرايط جلـوگيري      نقش را طراحي كردند كه از گسترش جنبش
تـرين آن ارتـش و    دنبال هماهنگي با ساختارهاي مستقر قدرت كه مهم كنند. در تونس و مصر به

 سرير قـدرت را بـه   ،ودندهاي مورد مخالفت مردم ب رهبران حاكم كه نماد ،تشكيالت امنيتي بود
گيـري   ريل دوم سياست آمريكا در رابطه بـا شـكل  . دنبال درخواست مردم معترض ترك كردند 

هاي اجتماعي در منطقه خاورميانه آن بود كه از تضعيف جايگاه اسرائيل در منطقـه و بـه    جنبش
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ها  در طي سالهاي عرب  خطر افتادن دستاوردهاي اسرائيل كه در طول فرايند مذاكرات با قدرت
  ). 6/4/90كند (دهشيار،  جلوگيري ،به دست آمده است

گيري كشورهاي غربـي در قبـال تحـوالت     ديدگاه چهارم قائل به الگوي تفكيك است و موضع
گيرد. به بيان ديگر، براي مقابله  ظر مياخير خاورميانه را به تفكيك كشورهاي اين منطقه جداگانه در ن

 عنـوان   بههاي طرفدار ايران (در بحرين، عربستان و يمن) از الگوي سركوب توسط عربستان  با گروه
سـازي   اي غرب استفاده كرد. از الگوي مهار بـراي منحـرف   نشانده و حافظ منافع منطقه دولت دست

غييرات ساختاري در اين كشورها بهره گرفـت.  هاي اجتماعي مصر و تونس و جلوگيري از ت انقالب
). 219  :1390در نهايت نيز الگوي تغيير رژيم و براندازي سياسي را در سوريه در نظر گرفت (متقي، 

كه البته موفقيت الگوي مشاركت در براندازي در قبال ليبي اين اميدواري كاذب را براي غرب ايجـاد  
  سوريه نيز در پيش گيرد.  تواند اين الگو را در قبال كرد كه مي

اي  هاي ديگر بيشتر با واقعيات و مستندات رسانه رسد اين ديدگاه نسبت به ديدگاه به نظر مي
اي غرب در قبال تحوالت كشورهاي مورد مطالعه است،  گيري چارچوب رسانه كه گوياي شكل
  سازگار است. 

  
  ها  مصاديق بازنمايي .4

  هراسي) ري اسالمي (ايرانسازي از نقش ايران در بيدا كليشه
هاي غربي در بازنمايي جنبش مردمي كشورهاي عربـي   هاي مورد نظر رسانه از جمله چارچوب

هراسي است. البته اين رويكرد به جز آنكه برساختي غيراسالمي را بر اين تحوالت تحميل  ايران
تـوان گفـت    . مـي كند، درصدد است ايران را در اين تحوالت در انـزوا و انفعـال قـرار دهـد     مي

هـاي غربـي و مطـرح سـاختن      سـازي رسـانه   هراسـي در تصـوير   هراسي و ايران گسترش اسالم
همه حكايت از پارادايم جديـد   و  عوامل تروريسم، همه عنوان  بههاي اسالمي  ها و گروه جنبش

ها جمهوري اسالمي دارد.... بـا توجـه بـه     غرب در برخورد با كشورهاي اسالمي و در رأس آن
اي غنـي و تنـوع قـومي خـود كـه       كنندة ايران در منطقه و برخورداري از نظام نشانه ش تعييننق

تـر از آن در ارتباطـات    الملل بلكه مهـم  تنها در روابط بين  اي را نه هاي گسترده قابليت و فرصت
دنبـال تضـعيف جايگـاه و چهـرة       هاي غربي به فرهنگي براي آن فراهم آورده است، قدرت ميان
  ). 82: 1390در منطقه و در ميان كشورهاي مسلمان عربي هستند (بشير و ديگران،  ايران

 ةايران برنـد ”بر اين عقيده است كه  تايمز نيويورك ةيكي از مشاوران باراك اوباما در روزنام
تـر   متحد ايران در سياست خود راسـخ  عنوان  بهرويدادهاي اخير در منطقه است. سوريه  “بزرگ

 و فلينـت لـورت   ةكنند. به گفتـ  تر مي قطر و عمان نيز خود را به ايران نزديك شده و كشورهاي
منطقه به ضـرر   قدرت در ةموازننيز  لورت، اعضاي پيشين شوراي امنيت ملي آمريكا هيالري من
  ). 25/2/2011، وله دويچه(سود ايران برهم خورده است   آمريكا و به
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ي كـه در  سـاالر  مـردم هـاي   حتـي حكومـت  كننـد كـه    بيني مـي  هاي اطالعاتي پيش سرويس
از سياست  ديگر آن روابط گذشته با آمريكا را نخواهند داشت و ،خاورميانه تشكيل خواهند شد

دولت اوبامـا بايـد نسـبت بـه      ،بنابراين د كرد.نواشنگتن براي منزوي كردن ايران حمايت نخواه
تواند براي مقابلـه بـا ايـران بـه      ديگر نمي زيرا ؛هاي خود در مقابل ايران تجديدنظر كند سياست

  ). 10/12/89، پست واشنگتن( هاي منطقه وابسته باشد كمك حكومت

  هاي غربي  گذاري غرب درباره انقالب بحرين در نحوة بازنمايي رسانه مصاديق چارچوب .4ـ1
هاي غربي به تحوالت بحرين نيز عمدتاً متأثر از سياسـت خـارجي ايـن كشـورها      واكنش رسانه

دند تا با طرح مسائل انحرافي (دخالـت ايـران در كشـورهاي    كرابتدا تالش در نحوي كه  بهبود؛ 
يابي تندروها نظير طالبان در منطقه و...) اذهان عمومي را از ماهيت واقعي  منطقه، احتمال قدرت

نند. در نهايت نيز با نااميدي از اين استراتژي سعي كاعتراضات و قيام مردمي در بحرين منحرف 
نند و غرب و آمريكا را به عنوان حامي كدند تا قيام مردمي را به نفع خود مصادره به مطلوب رك

نند و از محقق شدن مطالبات واقعي مردم مظلوم كها در منطقه معرفي  و عامل مؤثر پيروزي قيام
ها كه مؤيـد تحليـل فـوق     هاي تبليغي اين رسانه نند. رئوس محورها و گزارهكبحرين جلوگيري 

  باشد، عبارت بودند از: مي هم
اي و  اهللا در تحوالت بحرين و تالش براي طايفه ران، سوريه و حزبـالت ايـاي دخـادع .4ـ1ـ1

 ). 11/89/ 28سي عربي،  بي مذهبي نشان دادن اعتراضات در اين كشور (بي

 پيگيري سناريوهاي ضد شيعي (هالل شيعي) در منطقه همراه با اذعان بـه وجـود وجـه    .4ـ1ـ2
 ). 7/12/89، 24هاي عربي و ايران (فرانس  مشترك بين انقالب

خليفه در بحرين، اين كشـور بـه يكـي از     طرح اين ادعا كه در صورت بركناري رژيم آل .4ـ1ـ3
 ار جمهوري اسالمي تبديل خواهد شد.اقم

هـاي مخـالف در بحـرين و     طرح ادعاي تماس مستقيم جمهوري اسالمي ايران با گـروه  .4ـ1ـ4
و روزنامـه   12/12/89ويژه شيعيان بحرين)، (خبرگزاري فرانسه،  ها (به يت و حمايت آنهدا

 ). 21/1/90 ـ الراي اردن

تالش براي مديريت مطالبات مردمي و القاء اين مطلب كه آمريكا، عامل مـؤثر پيـروزي    .4ـ1ـ5
بـه دامـان    اد، دسـت ها در منطقه است و ادعاي اينكه مردم بحرين براي نجات از استبد قيام

 اند. آمريكا شده

سـازي از   سازي دخالت و لشگركشي عربستان در بحرين همـراه بـا ردپـا    توجيه و عادي .4ـ1ـ6
نحوي كه مـدعي شـدند     نقش ايران و متهم كردن ايران به دخالت در امور داخلي بحرين به

لشگركشي عربستان به بحرين در چارچوب همكاري دو كشور در قالب شـوراي همكـاري   
اي در بحـرين در حـال    خليج فارس بوده و از سوي ديگر، با تحريك ايران يك جنگ فرقه

 ). 24/12/89 ،سي عربي بي و بي 24وقوع است. (فرانس 
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  ها در بحرين و ادعـاي اينكـه ايـران بـه     زدايي از اعتراض منطقي ايران به سركوب اعتبار .4ـ1ـ7
 عنـوان   بهابراين، الزم است كه عربستان (كند و بن دليل ماهيت شيعي حكومتش اينكار را مي

رهبر كشورهاي سني منطقه) براي حفظ توازن و تعادل به حكومت بحرين كمك نظامي كند 
 ). 29/12/89 ،و العربيه 24(فرانس 

هراسي با استفاده از بيانيه  القاء افزايش تنش ميان ايران و اعراب و پيش بردن پروژه ايران .4ـ1ـ8
يج فارس كـه مـدعي دخالـت ايـران در تحـوالت منطقـه شـده اسـت         شوراي همكاري خل

 ). 22/1/90 ،سي بي (بي

سـازي جايگـاه    شده در منطقه و برجسـته  ساالري هدايت سازي براي ترويج مردم فرصت .4ـ1ـ9
رك و عرب ان تُ ان تركيه در منطقه همزمان با تضعيف نقش و جايگاه جمهوري اسالمي (سي

  ). 10/12/89 ،تايمز
دنبـال افـزايش تظـاهرات و     بـه بازنمايي حمايت مستقيم آمريكا از خودكامـه بحـرين:    .4ـ1ـ10

غيرمنتظره وارد منامـه   طور به وزير دفاع آمريكا  ،اعتراضات مردمي در بحرين، رابرت گيتس
سـفر غيرمنتظـره بـه     جف مورل سخنگوي رسمي همراه گيـتس در  پايتخت اين كشور شد.

بخشي به مسئوالن بحريني در زمينه حمايت آمريكـا   اطمينان بحرين گفت: هدف از اين سفر
امـا مـردم و   ، هاي مخالف اسـت  گو با گروهو از مقامات اين كشور و نيز تأكيد بر لزوم گفت

كننـد    شدت رد مي  معترضان بحريني هرگونه دخالت آمريكا در امور داخلي اين كشور را به
  ). 22/12/89 ،خبرگزاري فرانسه(

ـ 1ـ11  ها رسانه اين تالش ديگر عبارت به مثابه درگيري شيعه و سني:  زنمايي انقالب بحرين بهبا .4ـ
 فرقـه  دو ميـان  جنـگ ” بـه  را بحـرين  كشـور  در داخلي اجتماعي هاي نارضايتي كه است آن بر

 اهـل   نمايندگي سعودي عربستان و شيعيان نمايندگي ايران ميان، اين در كه كنند تبديل “اسالمي
   ).89/12/24عربي،  سي بي بي داشت (شبكه تلويزيوني خواهد عهدهبر را تسنن

  سازي سركوب قيام مردم بحرين  طبيعي .4ـ1ـ12
 تهديـد  را بحـرين  در حـاكم  رژيـم  سـرنگوني  فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهايـ 

  .دانند ميشورا  اين اعضاي ديگر براي واقعي
 گزارشـي  تهيـه  بـا  شبكه اين خبرنگار بلحاج قادرعبدال سي، بي بي تلويزيوني شبكه گزارش بهـ 

 در سعودي عربستان نيروهاي: گفت بحرين به فارس خليج كشورهاي نيروهاي اعزام درباره
 مقامـات  رسـمي  بيانيه اساس بر. شدند اعزام بحرين به فارس خليج همكاري شوراي قالب

 ثبات و امنيت دارند قصد هك كساني برابر در بازدارندگي نيروها اين اعزام از هدف بحريني،
  ). 1389/12/24سي  بي بيشد ( اعالم زنند، هم بر را كشور اين
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  هاي غربي  گذاري غرب در نحوه بازنمايي تحوالت مصر در رسانه مصاديق چارچوب .4ـ2
  هاي اخير خاورميانه   شباهت قلمداد كردن انقالب اسالمي و جنبش بي .4ـ2ـ1

آن بودند كه انقالب مصر تشابهي با انقالب ايران ندارد و بيداري  شدت به دنبال  ها به اين رسانه
بهار عربي را مطـرح   ،رو  اين روي نداده است. از ،اسالمي شبيه آنچه در ايران اتفاق افتاده است

)؛ بـراي  1390(بشـير،   كردند و در قالب ديپلماسي تقابلي به مواجه با انقالب اسالمي پرداختنـد 
 ،شناس و رئيس انجمن پژوهشگران ايـران  جامعه ،حسين الجورديبه نقل از مثال، راديو فرانسه 

كه آگـاهي  ويژه  بهايران قابل قياس نيست،  1357معتقد است كه انقالب مصر با انقالب اسالمي 
 گذشته بسيار رشد پيدا كرده استسال  30اجتماعي سياسي كنوني مردم در اثر تولد اينترنت در 

  ). 1389ن بهم 16(راديو فرانسه، 
، وزيـر  احمد ابوالغيظ راديو آلمان هم به بازنمايي سخنان وزير امور خارجه مبارك پرداخت:

هاي نمـاز جمعـه گفـت:     اظهارات رهبر جمهوري اسالمي ايران در خطبهخارجه مصر در مورد 
دهد كه اين كشـور در خاورميانـه و    اميد ايران براي تاسيس حكومت اسالمي در مصر نشان مي«

  ). 1389بهمن  16، وله دويچه( »دنبال چيسته ل آفريقا بشما
  

زايـي   مشـروعيت  جاي انقالب در مصر با اعتبار و  شده به اعالم حمايت از اصالحات مديريت .4ـ2ـ2
  براي عمر سليمان

وزيـر امـور   راديو صداي آمريكا به بازتاب سخنان هيالري كلينتـون بـه ايـن شـكل پرداخـت؛       
وي  هاي دولت مصر براي اجراي اصالحات عمده حمايت كـرده اسـت.   خارجه آمريكا از طرح

گفت مهم است كه از روند انتقال قدرت به سرپرستي عمر سليمان، مونيخ امنيتي  انديشي همدر 
  ). 1389بهمن  16 ،(راديو آمريكا يس جمهوري حمايت شودئمعاون ر

نشده  بيني وتاب تحوالت پيش تبيورونيوز نيز با تأييد اين تمايل آمريكا براي اينكه مصر در 
شـده  كه از ابتداي اين هفته به مصر اعـزام   فرانك وايزنرگونه تحليل كرده است:  قرار نگيرد، اين

جمهوري بايـد   رئيس«اين باور است كه هنوز در مصر خطر خشونت وجود دارد. او گفت:  است، بر
هاي آمريكا، بـه نظـر    ظرهاي جديد مقامدر پي اظهارن.» در دفتر خود بماند و تغييرات را هدايت كند

و  ميل نيست كه حسني مبارك در قـدرت بمانـد تـا فرآينـد تغييـر      رسد كه كاخ سفيد چندان بي  مي
  ). 1389 بهمن 17(يورونيوز،  ساالري تسهيل گردد اصالحات و نيز گذار به مردم

مبـارك كوشـيد آن را   وسـيله    ها بـه  جايي مهره  به نمايي جا يورونيوز در همين روز با بزرگ
هـاي خـود در ايـن       اعضاي حزب حاكم مصر از مقامها جلوه دهد:  كننده خواست انقالبي تأمين

جمهـوري   رود كه اين اقدامات به مخالفان مـذاكره بـا رئـيس     گيري كردند. انتظار مي  حزب كناره
ت گرفته بـود. ممنوعيـت   تر سازد. اقداماتي كه پيش از اين نيز صور   ها را آرام اطمينان دهد و آن

هـاي برخـي از مسـئوالن و وزرا از آن       خروج وزراي پيشين از كشور و توقيف اموال و دارايـي 
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هايي به مخالفان اين اطمينان را بدهـد     رو، انتظار بر اين است كه چنين تالش جمله هستند. ازاين
  ). 1389بهمن  17نيوز، (يورو كه زنگ اصالحات به صدا درآمده است

اي   مر سليمان چهـره گويد؛ ع  ميمعاون وزير دفاع آمريكا در دوران جرج بوش  ،ل ولفوويتزپ
  ). 25/11/89ان،  ان (سي براي دوران گذار مصر است

سليمان همكار بسيار نزديك سيا، آمريكا و مورد اعتماد غرب است. عمر سليمان پس از مبـارك  
العاده سـردي حـاكم     المسلمين روابط فوق  اخوان قدرت را در مصر در اختيار گرفته است. بين وي و

گرايي افراطي سر و كـار   گسترده با مسئله اسالم طور به است. عمر سليمان همچنين فردي است كه 
  ). 25/11/89پنج فرانسه،    (شبكه ويژه با سيا دارد هداشته است و همكاري بسيار تنگاتنگي ب

  مصر و ايجاد يأس از ساقط كردن مبارك  القاي شكاف و دودستگي ميان مردم  .4ـ2ـ3
يـك قسـمت    تظاهرات و بحران و تنش، مصر به دو قسمت تقسيم شده اسـت.  دو هفتهپس از 

بخش دوم مصر كنوني جايي اسـت   .متشكل از مردمي كه سعي دارند به زندگي عادي بازگردند
در  بـارك هسـتند.  حسـني م  يگير اند و خواهان كناره كه هنوز تظاهركنندگان بسياري جمع شده

 و  دليـل جـوش    ميان اين دو بخش از جامعة مصر انقالبي قرار گرفته است كـه از يـك سـو بـه    
خروش فراوانش هنوز كامأل از بين نرفته است، و از سوي ديگر بايد گفت كه اين انقالب ديگر  

انقـالب   توانايي و قدرت الزمه را براي سرنگون كردن دولت ندارد. به همين دليل انقالب مصر
  ). 19/11/89ناتمام است (صداي فرانسه به نقل از ليبراسيون، 

  سازي براي راهبرد مصر بدون مبارك   زمينه .4ـ2ـ4
نگرانـي   ابراز ــبه ويژه آمريكايي  ــگران غربي  مردان و تحليل اران و دولتذگ گروهي از سياست

هـاي تنـدرو    قرار حكومـت كنند كه رويدادهاي اخير در كشورهاي عرب ممكن است به اسـت  مي
اسالمي در آن كشور بينجامد و نمونه ايران سرمشق قرار گيرد ولي بسياري ديگـر معتقدنـد كـه    

. گمـان مـن   هستم يك ناظر رويدادها از جمله آنان عنوان  بهمورد است. من نيز  چنين ترسي بي
ر به روي كـار  هاي جديدي كه خواه ناخواه در اين كشورها از جمله در مص اين است كه دولت

هـاي واشـنگتن    هـا و سياسـت   خواهند آمد به ميزان گذشته و حـال پيـرو تصـميمات و توصـيه    
نخواهند بود ولي همچون ايران مخالفت با غرب و روش ضد آمريكـايي را در پـيش نخواهنـد    

آينده كشور فراكسـيوني قدرتمنـد تشـكيل     مجلسالمسلمين در  گرفت حتي اگر در مصر اخوان
  ). 19/11/89گو با صداي آمريكا، و رگين، در گفت(ايرج گ دهد
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  اعتراف رسمي به چرخش مواضع در برابر انقالب مردم مصر   .4ـ2ـ5
 رييـ تغ بـا  آمريكـا  دولت. است جمهور سيرئ ي بركنار يبرا فشار شيافزا يپ در مصر ونيسياپوز

 مـذاكرات  گسـترش  خواسـتار  اكنـون  قـدرت،  از مبـارك  يفور يريگ كناره بر يمبن خود  موضع
  ). 20/11/89، وله دويچه( است زودهنگام انتخابات مخالف و شده طرف دو ندگانينما
  مهرة سوخته عنوان  بهبازنمايي مبارك  .4ـ2ـ6
خارجه سوئيس اعالم كرد كـه ايـن كشـور    امور الرس نوچيل سخنگوي وزارت بعد از استعفا  

 ،سابق مصر باشـد  خودكامةمبارك  كه احتمال دارد متعلق به حسنيرا هاي بانكي  تمامي حساب
از سي سال بيش اين واكنش دقايقي بعد از اعالم استعفاي ديكتاتور مبارك كه  بلوكه كرده است.

اي كه  وي در اين زمينه گفت كه هر سرمايه .قدرت را در اين كشور در دست داشت، اعالم شد
  ).23/11/89رويترز، خبرگزاري متعلق به مبارك باشد را تا سه سال بلوكه كرده است (

  اذعان به شكست راهبرد آمريكا در خاورميانه   .4ـ2ـ7
يكي از افراد ارشد شوراي روابط خارجي براي مطالعات خاورميانه بـا اشـاره بـه     ،اليوت آبرامز
هايي كه همواره مطرح است نياز غرب به نفت خاورميانـه     يكي از دغدغه« :گفت  تحوالت مصر

رئيس كميته امور خارجي مجلس  »هاست.   سوئز و هرمز براي عبور نفتكش تنگةداشتن   و بازنگه
نمايندگان آمريكا اذعان كرد تحوالت اخير در منطقه خاورميانه، موجـب تسـلط بيشـتر ايـران و     

افزوده است دولت حسني مبـارك  وي  شكست استراتژي بلندمدت آمريكا در منطقه شده است.
نتوانست براي پايداري سياست  ،زشي براي آمريكا و اسرائيل بودار پيمان قابل اعتماد و با همكه 

ـ  آمريكا كاري انجام دهد و درنهايت مخالفـان آمريكـا در منطقـه روز    روز تقويـت و مسـلط      هب
  ). 23/11/89 ،صداي آمريكا( شوند مي

از جملـه دربـارة   است؛  پاسخ مانده  هاي بسياري بي مبارك از قدرت كناره گرفت اما پرسش
هاي آيندة سـاير   هايي نيز دربارة دگرگوني موريت شوراي نظامي و آيندة سياسي مصر. پرسشأم

هـاي   كشورهاي عرب وجود دارند. همچنين دربارة رابطة مصـر و اسـرائيل. در زمينـة سياسـت    
المللي نيز آمريكا متحدي نيرومند را در خاورميانه از دست داد كه عاملي مهم در حفظ ثبات  بين

  ). 24/11/89 ،يورونيوز( ددر مصر بو

  القاي به ثمر رسيدن جنبش مردم مصر با رفتن مبارك (تقليل دادن خواست مردم) .4ـ2ـ8
حسني مبارك بر مصر  ةسال پس از چند هفته درگيري و تظاهراتي كه موجب پايان حكومت سي

 شـوند.  آوري  اسكان موقت معترضان جمـع  وسايلرسد كه قرار است چادرها و   شد، به نظر مي
صبح شنبه را مردم مصر در حالي آغاز كردند كه تا ساعات اوليه بامداد به جشن و پـايكوبي در  

انـد.    اي هم شب را در همين ميـدان بـه صـبح رسـانده      ميدان تحرير قاهره مشغول بودند و عده
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وز پـس از  در اولـين ر  دارنـد.   ها را گرامي مـي  شدگان، ياد آن اي هم با نگاه به تصاوير كشته  عده
استعفاي حسني مبارك، گروهي از جوانان مصري همچنان در ميدان تحرير حضور دارنـد و بـا   

 نگرنـد  بيني به آينده كشورشـان مـي   ها با خوش پردازند. آن برافراشتن پرچم مصر به شادماني مي
  ). 24/11/89(يورونيوز، 

ك بـه تعهـدات ايـن دولـت     اعتراف نسبت به نگراني از مصر جديد و تعهد جانشين مبار .4ـ2ـ9
  نسبت به رژيم اسرائيل 

هـا خواهـان اعـالم برنامـه      آندارنـد.  هاي قاهره حضور    مردم همچنان در ميدان تحرير و خيابان
هـايي در محافـل      نگرانـي  انـد.   كراسـي شـده  ودولت و شوراي فرماندهي براي گذار به دوران دم

رژيـم  ويـژه در ارتبـاط بـا     هشور در منطقه بالمللي در مورد سرنوشت تعهدات سياسي اين ك بين
اي اعـالم كـرد:     يك افسر ارشد شوراي فرماندهي ارتش طي بيانيـه  ابراز شده است. صهيونيستي
گيري حكومت جديد را بر عهده خواهـد داشـت و جمهـوري     اداره امور تا شكل ،دولت كنوني

لمللــي خــود متعهــد ا  اي و بــين  هــاي منطقــه عربــي مصــر نســبت بــه همــه وظــايف و پيمــان 
رژيـم  هـاي     رسـد كـه ايـن بيانيـه اطمينـان خـاطر دولـت        گويند به نظر مي  گران مي است.تحليل
رژيم آميز با  ويژه حفظ روابط صلح هاي مصر و ب  و آمريكا را در زمينه تعهدات منطقه صهيونيستي
  ). 24/11/89 ،يورونيوز( مين كندأت صهيونيستي

  گيري   نتيجه
در كشورهاي عربي شمال آفريقا و خليج فارس معادالت خاورميانـه را بـر هـم    بيداري اسالمي 

يك از اين كشورهاي تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين شكل نهايي  زده است. اگرچه هنوز هيچ
هـا نيـز بـه     اند اما تا همين حد از دگرگـوني  خود را در گذار از حاكميت خودكامگان پيدا نكرده

اند. هرچند با تدوين قوانين اساسي و برگـزاري انتخابـات در چنـد     بازگشتي رسيده وضعيت بي
  ساالري در حال طي شدن است.  كشور مسير گذار به مردم

موقعيت راهبردي خاورميانه در صد سال گذشته موجب آن شده است كه همواره غرب بـه  
يـن منطقـه بـر    در ا صهيونيستيمنزلة حوزة منافع راهبردي بنگرد. موجوديت رژيم  اين منطقه به

تـوان گفـت بعـد از سـقوط دولـت عثمـاني و پيـدايي         اين حساسيت افزوده است. در واقع مي
هاي نظـامي بـا    پادشاهي، و نيز پس از ظهور حكومت كشورهاي جديد عربي با حاكميت عمدتاً

سوسياليسم كه با كودتاي نظاميان در مصر، عراق، تونس، ليبـي و سـودان   ـ  ايدئولوژي ناسيونال
گرفت، بيداري اسالمي مردم كشورهاي شمال آفريقا و خليج فارس سومين موج تحوالت  شكل

  در جهان عرب در صد سال اخير است. 
بـديل بـر    ها نقشي بي شك نيست كه در اين عرصه با توجه به واقعيات جهاني شدن، رسانه

غـاز بيـداري   هاي اجتمـاعي مجـازي در تـونس، نقطـة آ     اند، نقش انكارناپذير شبكه عهده گرفته
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اي در تـأثيرات سياسـي    هاي معطوف به سـرنگوني خودكامگـان، فصـل تـازه     اسالمي و خيزش
  ويژه در فضاي مجازي ايجاد كرده است. هاي نوين به اجتماعي رسانه

ها همـان نقـش آغـازين را     ها، اين رسانه توان گفت در پويايي و تداوم جنبش همه، نمي  اين با
نقـش   هاي فقير، مسلماً ها از جوانان شهريِ آشنا به اينترنت به توده ه قياماند. توسعه دامن حفظ كرده

هـاي خبـري و تلويزيـوني منطقـه      كند. از اين نظر شبكه هاي تلويزيوني را مطرح مي گسترده شبكه
هاي جديد دولت قطر نقشـي پيشـگام بـراي     نقش اول را داراست؛ شبكه الجزيره همسو با سياست

  است.  انقالب در برخي از اين كشورها براي خود تعريف كردهتبديل شدن به رسانه 
هـاي تلويزيـوني    ويـژه شـبكه   هاي خبري به توان از اهميت و تأثيرات شبكه همه، نمي  اين با

ويـژه   دهند، بـه  ها اقبال نشان مي غربي غافل شد. بخشي از مخاطبان منطقه همچنان به اين شبكه
مثابـه   هاي غربي به ويزيوني ملي اين كشورها نيز به رسانههاي تل ها و شبكه كه برخي خبرگزاري
گيـري از نظريـه    اند. در اين مقاله با بهـره  ها وابسته ي بدانسنتّ  طور نگرند و به منبع توليد خبر مي

گيـري اوليـه از سـرنگوني     گذاري نشان داده شد كه كشـورهاي غربـي پـس از غافـل     چارچوب
  نوعي، مديريت تحوالت را به دست گيرند.  علي، كوشيدند به العابدين بن زين

سـاالري، بـه روي كارآمـدن     ها آموخته بود كه باز شدن فضـاي مـردم   البته تجربه عراق بدان
رسد آمريكا و متحدان اروپايي آن،  انجامد؛ اما به نظر مي گرا و نسبتاً مستقل مي هاي اسالم جريان

ندارند. اما اين بدان معنا نيسـت كـه    “ياي يك رأ هر خاورميانه”چارة ديگري جز پذيرش اصل 
گاه برونـزا   ساالري در خاورميانه هيچ اند. بر عكس، جريان مردم در عمل بر اين اصل پايبند بوده

  هاي غرب نبوده است.  و با حمايت دولت
حاكميت پادشاهي در دوران پساعثماني و همكاري نزديك با حاكمان نظـامي پـس از آن و   

دهد كه غرب در يكصد سال گذشته عمالً  ساالر نشان مي هاي مردم ر دولتنيز كارشكني در مسي
سـاالري در ايـن منطقـه بـا      ساالري نبوده است و اگر روندهاي مردم دنبال مردم  در خاورميانه به
ها همراهي كرده و كوشيده بر موج  ها حاكم شده است، غرب از سر ناچاري با آن خواست ملت

سـاالري در الگـوي    ساالري را هدايت كند. اگرچه برخي، مردم مردم سوار شود و مسير گذار به
سـاالري در سـازوكارهايِ    دانند، اما بـه هـر حـال، مـردم     نشدني مي غربي را در خاورميانه محقق

  شود در خاورميانه امكان وقوع داشته و دارد.  ساالري حداقلي گفته مي نهادي يا آنچه مردم
هـاي غربـي    هاي مختلف در رسـانه  هاي غربي كه با زبان گذاري دولت در اين راه چارچوب

هـا از الگـوي تفكيـك بهـره گرفتـه و در       بازتاب يافته، گوياي اين واقعيت است كه اين دولـت 
هاي غربي خارج نشده است، مديريت تحوالت يا كـاهش   مواردي كه زمام امور از دست دولت

اند. بر اين اساس از الگوي سركوب  ار داشتههاي عربي را در دستور ك ها و آثار سوءانقالب هزينه
جـاي   مردم درباره بحرين، تالش براي براندازي در قبال دولت قذافي و بشار اسـد، اصـالح بـه   
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هاي كافي براي تهديد نشدن رژيم اسرائيل درباره مصـر و تـا حـدي     انقالب و همراه با تضمين
  يمن در پيش گرفته شد. 

هاي غرب اهداف ديگـري را نيـز    سازي رسانه لبته در كليشهتوان گفت اين راهبرد كلي، ا مي
هـاي غربـي در پوشـش خبـري تحـوالت       هاي رسانه سازي ترين كليشه دنبال كرده است كه مهم

مثابـه بهـار عربـي بـراي      سـازي از ايـن تحـوالت بـه     بيداري اسالمي بدين شرح اسـت: كليشـه  
گـرا   هاي اسالم ها و جريان برابر تشكل هراسي در ها، اسالم نمايي هويت اسالمي اين قيام كوچك
هراسـي   رسد ايران ويژه در بازنمايي تحوالت بحرين (به نظر مي هراسي به هراسي و ايران و شيعه

ها بيشتر با هدف به انفعال كشاندن و جلـوگيري   و تكرار فراوان ادعاي دخالت ايران در اين قيام
  گيرد). از ايفاي نقش فعال ايران صورت مي

نمـايي مشـكالت اقتصـادي كشـورهاي درگيـر در       هـا بـا بـزرگ    اقتصادي قيام ماهيت القاي
اعتراف به نقش و خدمات ديكتاتورهاي منطقـه در تـأمين منـافع غـرب و شكسـت      ـ ـها جنبش

راهبردهاي غرب در اين كشورها، همسو نشان دادن خود با مطالبات ملت در جهت اعتمادزايي 
  زي. سا و اعمال نفوذ در فرايند دولت

اي و نـوع بازنمـايي كلـي     هـاي رسـانه   اما اين مقاله درصدد بود تا ضمن تبيـين چـارچوب  
هاي غربي در  ها و رسانه هاي غرب از تحوالت اخير خاورميانه بر چگونگي مواجهه دولت رسانه

ويژه دو ماه بهمن و اسفند درباره بيداري اسالمي در بحرين و مصر تأكيـد   به 1389زمستان سال 
اي متفاوت بر پايه ديپلماسـي   كه گذشت، درباره اين دو كشور دو چارچوب رسانه همچنانكند. 

  غرب در قبال قيام مردم در پيش گرفته شد. 
شـكار آمريكـا و   آهاي  منزلة ميزبان پايگاه نظاميان آمريكا از ابتدا با حمايت  دولت بحرين به

نشانده در منطقه بـراي اعـزام نيـروي     اروپا مواجه شد. حمايت از عربستان به مثابه دولت دست
هاي غرب را نشـان داد.   نظامي به بحرين تحت عنوان نيروي سپر جزيره، چارچوب عمل رسانه

مردان  گاه در اظهارات دولت وبي البته ادعاي دعوت از دولت منامه براي اعمال اصالحات نيز گاه
هـا   گفتمـان غالـب در ايـن رسـانه    هاي غرب ديده شده است، اما هيچگاه به  هاي رسانه و برنامه

هم با محوريـت شـخص    تبديل نشده است. درباره مصر حمايت از اصالحات (و نه انقالب) آن
مبارك، سپس مشروعيت بخشيدن به عمر سليمان جانشين مبارك، تقليـل دادن مطالبـات مـردم    

يـان بـراي   گرا هاي سياسي و نيـز ايجـاد جريـان مـوازي بـا اسـالم       جايي مهره مصر به چند جابه
هاي كلي سياست غـرب و   گرا، چارچوب هاي اسالم جلوگيري از به قدرت رسيدن كامل جريان

نشان  90البته تحوالت و واقعيات سال  دهد. هاي غربي را در قبال تحوالت مصر نشان مي رسانه
  اي به ناكامي كشيد.  داد كه در عمل بسياري از اين راهبردهاي رسانه

المسلمين در مصر در انتخابات پارلمـاني و مصـوبه    به نامزدهاي اخواني اكثريت مردم مصر أر
پارلمان مصر مبني بر قطع رابطه و صدور گاز به اسراييل و نيز تظاهرات صدها هـزار بحرينـي بـه    
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اي  ها و رسانه دهد كه كوشش دولت ها سركوب، نشان مي هم بعد از ماه دعوت امام جمعه منامه، آن
هاي بيـداري اسـالمي حـداقل در مصـر و      شده از جنبش كاري اقعيت دستغربي براي برساختن و

  رو بوده و موفقيت كاملي به دست نياورده است.    به هاي فراواني رو بحرين با چالش
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