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بررسی نقش شبكه های الجزیره و العربیه 
در بیداری اسالمی

مصطفی محمدی1
چکيده

وسايل ارتباط جمعی به عنوان كارگزاران فرهنگی، در فرآيند قيام و بيداری ملت های 
منطقه خاورميانه و ش��مال افريقا از جايگاه درخور توجهی برخوردار بوده اند. افزون بر 
اين، در ايجاد آگاهی های اجتماعی كه برای فرآيند تصميم گيری جمعی ضروری است، 
نمی توان از نقش انكارناپذير رسانه ها غافل شد. از اين رو با شروع قيام و حركت بيداری 
اسالمی رس��انه های منطقه ای از جمله »الجزيره« و »العربيه« تالش نمودند تا در سير 
حوادث و رخدادهای مردمی در كشورهای اسالمی نقش فعالی را بر عهده گيرند. بر اين 
اس��اس، مقاله حاضر در صدد است ضمن بررس��ی تاريخچه بيداری اسالمی و اشاره به 
تعاريف گسترده آن، به اين سئوال پاسخ دهد كه رسانه های منطقه ای)الجزيره و العربيه( 

چه نقشی در پيروزی بيداری اسالمی در كشورهای مختلف منطقه داشته اند. 
واژگان كلي�دی: بيداری اسالمی، رس��انه های منطقه ای، الجزيره، العربيه، رسانه های 

اينترنتی، رسانه های غربی. 

1. كارشناس ارشد روابط بين الملل
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مقدمه
رسانه ها همواره نقش��ی مهم در پيشبرد سياست خارجی كش��ورها دارند، مهم ترين 
نقشی كه رسانه ها در فرآيندی سياس��ی ايفا می كنند، پل ارتباطی برای اطالع رسانی و 
آگاه سازی سياست گذاران و جامعه نسبت به ديدگاه های يكديگر و اتفاقات و رويداد های 
سياسی است. تجربه نشان داده است كه رس��انه ها پيش از وظيفه واسطه گری ارتباط، 
نقش ها و كاركردهای وسيع تری را در ارتباطات سياس��ی به اجرا در می آورند، كه از آن 
جمله تأثير بر افكار عمومی و سپس تأثير بر فرآيند تصميم گيری سياست خارجی است.

دهه 1970 نمايانگر آغاز مرحله جديدی در تاريخ اسالم است. نفوذ سياسی، اقتصادی  
غرب در بسياری از كشورهای اسالمی و تضعيف ش��دن مسلمانان و از بين رفتن اقتدار 
و شوكت ديرينه امت اسالمی توسط استعمارگران غربی و عوامل غرب زده داخلی آنان  
باعث شد تا جنبش های استقالل طلبانه در گوشه و كنار جهان اسالم آغاز شود و بار ديگر 

تعاليم حيات بخش اسالم در عرصه زندگی اجتماعی پديدار گردد. 
هم زمان با ظهور مؤسسات و سازمان های اسالمی از محبوبيت غرب كاسته شد و روحيه 
استكبار ستيزی در بيشتر كشورهای جهان از ايران گرفته تا اندونزی، شبه قاره هند تا 
سودان و فيليپين پديدار گشت. جنگ اكتبر 1973)جنگ اعراب و اسراييل(، پيروزی 
انقالب اسالمی ايران در سال  1979، قتل انور سادات در سال 1981و بسياری  از تحوالت 
و رخدادهای ديگر در اقصی نقاط جهان از نمونه های بارز رش��د آگاهی  اسالمی در دهه 

هفتاد است. 
از اين رو حوادثی كه اخيراً توس��ط ملت های منطقه خاورميانه و ش��مال افريقا، كه از 
تونس شروع شد و به يك حركت فراگير در سراسر منطقه تبديل شد، بی شك يك حركت 
نوپا و بدون پشتوانه نبود. ملت های مسلمان منطقه خاورميانه سال هاست، حكام فاسد 
خود را تحمل می كنند. ظلم، فساد و استبداد داخلی از يك سو، عدم پايبندی حكام به 
شريعت اسالمی در اداره جامعه، سرسپردگی آنها به سران استكباری عالم از سوی ديگر، 
اهمال و سوء برخورد حكام در مسئله فلسطين و حركت های پنهان و آشكار اين حكام به 
نفع امريكا و اسراييل در منطقه، عدم حركت و دستيابی اين جوامع به سمت آرمان های 
ملی و اسالمی، همه از مسائلی بودند كه منطقه را مستعد چنين انقالب هايي می كردند.

با شروع موج بيداری اسالمی در كش��ورهای عربی، تحركات ديپلماتيك بين المللی 
برای دفع تهديدهای احتمالی و بهره گيری از فرصت ها به سرعت افزايش يافت و رقابتی 
شديد در سطح منطقه ای و بين المللی برای جهت دادن به اين تحوالت در مسير منافع 



15
3

می
سال

ی ا
دار

ر بي
ه د

ربي
و الع

ره 
جزي

ی ال
ه ها

شبك
ش 

ی نق
رس

بر
92

ار 
 به

35 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

بازيگران در گرفت. در اين ميان، رسانه ها در خط مقدم كنش و واكنش های ديپلماتيك 
قرار داشتند. شبكه های عربی منطقه مانند الجزيره و العربيه با بهره گيری از تاكتيك های 
رس��انه ای و به نوعی، تغيير م��داوم آنان، همه تالش خ��ود را مطابق با سياس��ت های 
دولت های غربی درباره تحوالت اخير در برخی كشورهای خاورميانه، برای تأثيرگذاری 

بر تحوالت منطقه به كار بستند.   

تاريخچه بيداری اسالمی
پديده بيداری اسالمی گرچه ريشه در تاريخ دارد، در دهه های اخير به داليل مختلفی 
چون هجوم استعمار غربی به كشورهای اس��المی، توسعه يافته است.1 بيداری اسالمی 
هم زمان با ورود نظامی اس��تعمار فرانس��ه به مص��ر و حدود دو قرن گذش��ته در حوزه 
جغرافيايی عربی خالفت عثمانی شروع شد. بدين ترتيب مسلمانان دوباره با »صليبيان« 
مواجه ش��دند، اما اين بار، اين حضور از نفوذ اروپاييان حكايت داشت. هر چند اين نفوذ 
گاهی چهره دينی و تبشيری نصارا را به خود می گرفت، اما ماهيت آن به كلی با گذشته 
متفاوت بود. وس��ايل جديد و تكنيك هايي كه آنان در نظامی گری و اقتصاد و معيشيت 
مردم با خود آورده بودند، افق جديد و پيامدهايی به همراه داشت كه خيلی زود به زوايای 
آشكار و پنهان زندگی مسلمانان رسوخ كرد. اولين آثار اين نفوذ، تحت سلطه قرار دادن 
يا نفوذ تدريجی در حاكميت سياسی كش��ورهايی بود كه اين ميهمانان ناخوانده بدان 
وارد شدند. با گسترش نفوذ اروپاييان و فتح سنگر به سنگر سياست، اقتصاد و فرهنگ 
مس��لمانان، واكنش طبيعی و ذاتی از دل ملت های مس��لمان جوش��يدن گرفت و اين 
جوشش، روز به روز رشد و نمو يافت و همچون درمان درد يا پادزهر در مقابل زهر، خود 
را نشان داد. لذا می توان تاريخچه بيداری اسالمی را در قرن سيزدهم هجري، با عنوان 
»فرياد فريادگران بيدار« و در قرن چهاردهم هجري، با عنوان »قرن تجربه و بيداری« 
و در قرن پانزدهم هجري، با عنوان »قرن عملكرد و الگوس��ازی« ياد كرد. در اين روند 
تاريخی، چهره های برجسته جهان اسالم در عالم تش��يع و تسنن و نهضت های بزرگی 
چون تحريم تنباكو، نهضت مشروطيت، ثوره العشرين عراق، نهضت بيداری هندوستان، 
نهضت شيخ شامل داغس��تانی در قفقاز و فرياد بيداری در خاورميانه و شمال افريقا را 

می توان شاهد بود.

1. نصرت خاتون علوي، »تبيين نقش انقالب اسالمي در گسترش بيداري اسالمي«، مجموعه مقاالت برگزيده 
اجالس بين المللي جوانان و بيداري اسالمي، تهران، مؤسسه ابنا، 1390، ص179.
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قرن نوزدهم مي��الدی مقطعی تعيين 
كنن��ده و نقطه عط��ف در تاري��خ ملل 
اسالمی اس��ت. در اين قرن و پس از آن 
بسياری از كشورهای اسالمی و مناطق 
مسلمان نشين به اش��غال  استعمارگران 
درآمد، كش��ورهای اسالمی تجزيه شده 
و به قطعات كوچك تبديل شدند، برخی 
از اين كش��ورها در جنگ با دشمنان به 
شكست های سخت مبتال ش��ده و رو به 
ضع��ف و سس��تی نهادند. اش��غال مصر 
توسط ناپلئون، اش��غال عراق، سوريه و 
لبنان توسط انگليس��ی ها و فرانسوی ها، 
اضمح��الل حكوم��ت عثمانی، اش��غال 
فلسطين، شكست های  ايران از روس��يه تزاری و اوضاع كشورهای افريقايی از اين قبيل 
است. در اين قرن  همچنين رفت و آمد بين مناطق مختلف دنيای اسالم با جهان غرب 
رو به افزايش گذاشت. مسلمانان با ورود به دنيای غرب چش��م خود را به سوی مظاهر 
مختلف زندگی مدرن باز كردند. پيشرفت مادی و صنعتی، زندگی ماشينی، دانشگاه ها 
و مراكز علمی پيشرفته، علم و دانش فراگير، تجمع ثروت و رفاه، بهداشت عمومی، نظم 
و پيش��رفت در امور زندگی و از سوی ديگر نظام های سياس��ی متكی به مردم، مجالس 
قانون گذاری، حكومت های جمهوری يا مش��روطه، انتخابات، تفكيك قوا، استقالل قوه 
قضاييه، حكومت  قانون، قانون اساس��ی، تبيين حقوق ملت، آزادی بي��ان و قلم، وجود 
مطبوعات، روزنامه ها و... آنها وقتي اين اوضاع را با وضعيت كشورهای خودشان مقايسه 
می كردند كه  حكومت استبداد و خودكامگی و حضور استعمارگران و نوكران آنها ارمغانی 
جز فقر، جهل، بيماری و نكبت برايشان به ارمغان نياورده بود، در حسرت به سر می بردند 

و در پی چاره جويی و جبران مافات و رسيدن به قافله تمدن بودند.
در اين بين عده ای كه يكسر فريفته شده و از پايه های اعتقادی و معلومات دينی  سستی 
برخوردار بودند، همه بدبختی ها را در س��ايه دين پنداش��تند و رو به بی دينی و اباحيت 

آوردند و برخی اظهار داشتند بايد از موی سر تا ناخن پا غربی شد.
دسته دوم كه به مبانی دينی عقيده داشتند و با فرهنگ قرآنی آشنا بودند، ريشه همه  

رسانه ها همواره نقشی مهم در پیشبرد 
سیاست خارجی كشورها دارند، مهم ترین 
نقشی كه رسانه ها در فرآیندی سیاسی ایفا 
می كنند، پل ارتباطی برای اطالع رسانی 
و آگاه سازی سیاست گذاران و جامعه 
نسبت به دیدگاه های یكدیگر و اتفاقات 
و رویداد های سیاسی است. تجربه 
نشان داده است كه رسانه ها پیش از وظیفه 
واسطه گری ارتباط، نقش ها و كاركردهای 
وسیع تری را در ارتباطات سیاسی به 
اجرا در می آورند، كه از آن جمله تأثیر 
بر افكار عمومی و سپس تأثیر بر فرآیند 

تصمیم گیری سیاست خارجی است
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عقب افتادگی ها را در نوع دينداری مردم و تصوری كه از اسالم در جامعه رايج بود دانسته 
و چاره را در احيا و اصالح فكر دينی، بازگشت به قرآن و عمل به اسالم نابی  دانستند كه 

پيامبر اكرم)ص(، ائمه اهل بيت)ع(و صحابه بزرگوار منادی آن بودند.
اين دسته در حقيقت طاليه داران حركت »بيداری اسالمی« هستند كه خط روشنی را 
در تاريخ آغاز كردند.هر چند كه اين حركت، در ابتدا غريب بود و آماج تهمت ها و توطئه ها 
و نامردی ها و نامردمی ها از س��وی حكام و توده های ناآگاه و جاهل قرار داشت، ولی در 
بستر حركت تاريخی خويش روز به روز گسترش يافت تا به امروز، كه حركتی عمومی  

در جوامع اسالمی شده است.1
همچنين در روند رو به رش��د و تكامل حركت بيداری اسالمی، فريادگرايان سياسی، 
فرهنگی و اقتصادی بزرگی ايفای نقش كردند كه می توان از سيدجمال الدين اسدآبادی، 
در ابتدای جريان و در ادامه روند تكاملی و عميق تر از آن ميرزا حس��ن ش��يرازی، شيخ 
فضل اهلل نوری، آخوند خراسانی، سيد حس��ن مدرس و در عصر جديد از كليم صديقی، 
سيدمحمد باقر صدر و بس��ياری از شخصيت های برجسته اس��المی و از همه مهم تر از 
حضرت امام خمينی)ره( ياد كرد. شايان ذكر اس��ت كه در به وجود آمدن اين حركت، 
مطالعات و تحقيقاتی كه در دنيای غرب و توسط خاورشناس��ان درباره اسالم و تمدن 
اسالمی انجام يافته اس��ت، بی تأثير نبوده اس��ت. آنها نيز با زاويه ديد خاص خود، پرتو 
بر گوش��ه هايی از تاريخ مس��لمانان انداخته و آنها را با گذش��ته پر افتخار خويش آشنا 
ساخته اند. لذا مستشرقان نيز به تحقيق درباره مقوالت جديدی پرداخته اند، كه گاهی 
بسيار بكر و تازه بوده و در حقيقت نوعی سنت شكنی و نوآوری در تحقيقات اسالمی به 

شمار می رود.
هر چند بيداری اسالمی، مانند امواج خروشان رودخانه ای از دل تاريخ دو قرن گذشته 
كشورهای اسالمی عبور كرده و بسته به شرايط و موقعيت، هر زمان در ساحل كشوری و 
يا نهضتی و يا فرياد مصلحتی آرام گرفته، اما در مقاطعی از دهه های گذشته، اين حركت 

از عمق، گستره و اثرات الگوساز نمادين بيشتری برخوردار شده است.2
احياگری دينی و فرآيند دموكراسی سازی از مهم ترين تحوالت دهه های پايانی قرن 
بيستم هستند. در بسياری از كشورها جنبش های احيای دينی موجب شكل گيری نظام 

1. س��يد جالل مير آقايي، »بيداري اس��المي و مظاه��ر فرهنگي، سياس��ي و اجتماعي آن«، انديش��ه انقالب 
اسالمي،1383، ش10،ص51.

2. موسي نجفي، »نظريه بيداري اسالمي بر اساس انديشه سياسي مقام معظم رهبري«، مطالعات انقالب اسالمي، 
س9، 1391، ش28 ، ص14.
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سياسی دموكراتيك شده و در برخی كشورها 
نيز اين دو فرآيند در تع��ارض با يكديگر قرار 
گرفت��ه اند. در جهان اس��الم اين مس��ائل به 
سبب قدرت احيا گری اسالمی و وسعت دامنه 
خواس��ت برای مشاركت وس��يع همگانی در 
عرصه های سياسی، با شدت و حدت بيشتری 
مطرح می ش��وند. از اين رو بيداری اسالمی، 
پديده امروزی نيس��ت، بلكه موضوعی است 
مربوط به دهه های اخي��ر؛ البته ناگفته نماند 
كه تحوالت جهان عرب در اين دوره جهان را 

شگفت زده نموده است. 
بيش از 14 قرن قبل با ظهور اسالم، تحولي 
عظيم در تاريخ بش��ريت اتفاق افتاد و اسالم 
در ش��رايطي ظهور كرد كه تمدن هاي يونان 
و امپراطوري روم و ايران ابرقدرت هاي زمان 
بودند و به سرعت نيز گسترش يافت. محققين 
از آن دوران به نام »عصر تاريكي« در غرب ياد 
مي كنند، زيرا غرب در آن زمان در برابر اسالم، چيزي براي ارائه كردن به جهان بشريت 

نداشت. 
جنگ هاي صليبي در حقيقت، ضد حمله اي بود كه غرب به جهان اس��الم وارد آورد و 
اگر چه در طول دو قرن نتوانست آنچه را كه مي خواست از نظر نظامي به دست بياورد، 
اما توانست خود را با فرهنگ و ادبيات و پيشرفت هاي فكري جهان اسالم به تدريج آشنا 
كند و اين خود زمينه اي براي بيداري غرب شد. »دوره رنسانس« براي غرب، درحقيقت، 
پشت سرگذاشتن عصر تاريكي و آغاز دوره اي بود كه به آن »عصر روشنايي« مي گويند و 
بدين ترتيب تحت تأثير جهان اسالم، غربي ها به تدريج توانستند پيشرفت هاي شگفتي  

را به وجود آورند. 
قرون 17 تا19 ميالدي، دوران ش��كوفايي جهان غرب بود و در اين دوران اس��ت كه 
متأسفانه جهان اسالم، تحت تأثير عواملی چند به خواب فرو رفت. دوران قرن بيستم، 
آغاز تهاجم دهش��تناك نظامي و فكري از ناحيه غرب بر جهان اسالم بود، به طوري كه 

با شروع موج بیداری اسالمی در 
كشورهای عربی، تحركات دیپلماتیك 
بین المللی برای دفع تهدیدهای 
احتمالی و بهره گیری از فرصت ها به 
سرعت افزایش یافت و رقابتی شدید 
در سطح منطقه ای و بین المللی برای 
جهت دادن به این تحوالت در مسیر 
منافع بازیگران در گرفت. در این 
میان، رسانه ها در خط مقدم كنش و 
واكنش های دیپلماتیك قرار داشتند. 
شبكه های عربی منطقه مانند الجزیره 
و العربیه با بهره گیری از تاكتیك های 
رسانه ای و به نوعی، تغییر مداوم 
آنان همه تالش خود را مطابق با 
سیاست های دولت های غربی درباره 
تحوالت اخیر در برخی كشورهای 
خاورمیانه، برای تأثیرگذاری بر 

تحوالت منطقه به كار بستند
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مسلمانان در يك بحران هويتی از خود بيگانه شده و اميدوار بودند كه شايد با الگو گرفتن 
از غرب بتوانند عقب ماندگي های خود را جبران كنند و البته در اين دوران، افرادي نيز به 
طور واقع بينانه متوجه شدند كه علت عقب ماندگي و به خواب رفتن جهان اسالم، بدان 

خاطر است كه از اسالم دور شده و از انديشه هاي اسالمي فاصله گرفته اند. 
در سال 1979 جهان با پيروزی انقالب اسالمي ايران مواجه شد. انقالبي كه با دست 
خالي و با تكيه برشعار اهلل اكبر و بازگشت به ارزش هاي اسالمي، در مقابل همه قدرت هاي 
بزرگ ايستاد و توانس��ت نه تنها نقطه عطفي درتاريخ تحوالت ايران بلكه نقطه عطفي 
درجهان اسالم محسوب گردد. از اين رو بس��ياری از كارشناسان نقش پيروزی انقالب 

اسالمی در ايران را بر جريانات اخير عربی، نقشی به سزا ارزيابی می كنند.

تعريف بيداری اسالمی
بيداری اسالمی جنبشی است، اصالحی كه با شناخت واقعيت های موجود در جامعه  
اسالمی از دو قرن پيش آغاز شده و در صحنه های علمی و عملی روز به روز تكامل  يافته و 
تا به امروز ادامه يافته و در حال حاضر به عنوان يك واقعيت در صحنه سياسی  و اجتماعی 
جهان اسالم و دنيای بش��ريت نقش آفرينی می كند. اين پديده عظيم اجتماعی، بر پايه 
شناخت عوامل زير ش��كل گرفته و راه پر پيچ و خم  خويش را به سمت آينده ای روشن 

طی كرده است:
- شناخت عقب افتادگی های علمی، اقتصادی، اجتماعی جوامع اسالمی؛

- توجه به فقر، جهل، عدم بهداشت و وضعيت فالكت بار حاكم بر جهان اسالم؛
- شناخت پيشرفت های مادی جهان غرب و مقايس��ه وضعيت جوامع غربی با جوامع  

اسالمی؛
- توجه به گذشته پر افتخار و سراسر شكوه و عظمت دنيای اسالم و تمدن  درخشانی 

كه مسلمانان در گذشته تاريخی خود خلق كرده اند؛
- توجه به ميراث علمی و غنی اس��الم در عرصه های مختلف علوم و معارف بش��ری  و 

نقشی كه دانشمندان اسالمی در هدايت قافله فكری بشری به عهده داشته اند؛
- توجه به بدعت ها، خرافات و نارس��ايی هايی كه در عرصه انديشه دينی گريبان گير 

دنيای اسالم شده است؛
- توجه به تشّتت،تفرقه و درگيری های فرقه ای در سراسر جامعه اسالمی؛

- توجه به فشار مخربي كه حاكمان مستبد بر مردم اعمال كرده و با ظلم و بی  عدالتی 
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به چپاول آنان می پرداخته اند؛
- درك حضور استعمارگران غارت گر و اشغال كشورهای اسالمی توسط آنها و خطراتی 

كه از اين راه گريبان گير مسلمانان شده بود؛
- آشنايی با مفاهيم جديد فكری رهاورد تمدن غرب از قبيل آزادی، برابری، استقالل 

و...؛
حوادث مهمی نيز وجود دارد كه در اين يكی دو قرن اخير رخ داده است مانند اشغال 
فلسطين به دست  صهيونيست های جنايتكار و مبارزه قهرمانانه فلسطينيان و نيز اشغال 
افغانستان به  دس��ت نيروهای متجاوز غربی و اوضاع عراق و...، كه تمامي اين موارد، در 

اوج گيری اين بيداری نقش مؤثر و تعيين كننده داشته است.1
می توان بيداری اسالمی را در چند تعريف ساده خالصه كرد:

- بيداری كه بيدارگر آن اسالم و آموزه های اسالمی باشد؛
- بيداری كه پس از آن اسالم و اصول و ارزش های آن مطالبه شود؛

- بيداری از خوابی كه در نتيجه غفل��ت و روی گردانی از فرهنگ و آموزه های دينی بر 
جامعه رفته است؛

اما بررسی تفاوت ماهوی خواب از بيداری می تواند، فهم بهتر و تحصيل  تعريفی جامع تر 
از بيداری، با قابليت صدق بر تمامی يا اكثريت مصاديق  خارجی را تسهيل كند.

فصل خواب از بيداری در س��ه عنصر كليدی خالصه می ش��ود: »آگاهی«، »اراده« و 
»حركت معطوف به آگاهی و اراده«. انس��ان خواب نه »آگاه��ی« دارد و نه »اراده« و نه 
حركتی مبتنی  بر اين دو حركت و جنب وجوش  انسان خواب حتی اگر در خواب راه برود، 
غيرآگاهانه و غيرارادی است و جامعه خواب نيز اين چنين است؛ جامعه ای كه دو عنصر 
»آگاهی« و »اراده« را از كف داده و در نتيجه از حركت ارادی و آگاهانه بازمانده و بيداری 

آن، جز در گرو بازگشت توأم اين عناصر سه گانه نيست.
بسته به متعلق »آگاهی« و نوع و جهت »حركت«، بيداری نيز نوع و جهت  پيدا می كند. 
»بيداری اسالمی«، تحولی است حاصل از دميدن »آگاهی« و »اراده« در كالبد خواب 
انسان و جامعه به منظور حركت ارادی و آگاهانه آن، در مسير كماالت فطری خويش و 
در چارچوب نظم و نظام  اسالم، كه نتيجه آن احيا و بازيابی هويت فردی و جمعی است. 
يعنی  شناخت انسان مسلمان از خويشتن و بازگشت او به هويت جمعی واحد خويش: 

»امت«.

1. سيد جالل ميرآقايي، همان، ص50 .
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حركت ها و جنبش ه��ای اجتماعی در طول تاريخ اگر به ثمر نشس��ته اند، از دو عنصر 
آگاهی، به مثاب��ه تابلو و جهت نمای حركت و اراده، به مثابه  س��وخت و محرك حركت، 
بهره مند بوده اند. گاه انباری متراكم از باروتِ  شور و احساسات عمومی، با جرقه ای از جا 
كنده شده اس��ت و اراده  جمعی عده ای را در مس��يری مبهم و بدون تابلو، سرگردان به 
اين سو و آن سو كشانيده است و به محض خروج از جاده، دست هايی از درون  و بيرون با 
افزودن چاشنی عاطفه و دامن زدن بر احساسات عمومی، بر سرعت حركت افزوده اند تا 
از مسير اصلی دورتر شود.تا آنجا كه  انرژی ها تخليه شده و ديگر كسی،توان حركت ندارد.

باالخره كاروان در ناكجاآبادی متوقف شده و توده های خسته، فرسنگ ها دورتر از مقصد 
و مسير اصلی به وضعيت موجود تن داده اند.

آگاهی وج��ود دارد اما اراده حركت نيس��ت. تابلوها و نقش��ه ها، مس��ير و مقصد را به 
روشنی نشان می دهند، اما توان حركت يا جرأت  حركت وجود ندارد، جسم ها سنگين 
و روح ها كرخت شده اس��ت. عصبيت ها، حميت ها، دردها و... يا هر چيزی كه از درون 
بتواند جماعت را از وضعيت موجود تكان بدهد مرده اس��ت؛ ته كش��يده است. هرچند 
چشم ها تا آخر جاده و مقصد را می بيند و گاه نيز، هم آگاهی سلب شده است و هم اراده 

و جوش وخروش  درونی؛ مانند مسلمانان در يكی دو قرن اخير.
عنصر اول بيداری، آگاهی اس��ت يا خودآگاهی، آگاهی به خود خويش: خود فردی و 
خود جمعی، آگاهی نسبت به كماالت فطری و كشش ها و جاذبه های پنهانی كه از درون 
می جوشد و وجود آدمی را دائم به  سوی خويش می كشد. آگاهی به خود حقيقی خويش 
و نسبت آن با جهان خلقت. يافتن يكباره سئواالتی در اعماق جان كه روزمرگی آنان  را 
بايكوت كرده است؛ از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ آگاهی نسبت  به نوع رابطه خود با 
اعضای جامعه و آنان كه بر او حاكمند و آنان كه  بايد حاكم باشند. آگاهی نسبت به آنچه 

كه »هست« و فاصله آن با آنچه  كه »بايد« باشد.
انسان مس��لمان معاصر باالخره به اين فاصله و بعد مسافت آگاهی يافته  است.آگاهی 
نسبت به »نيست ها«، به تشنگی »بايد«، در وجود انسان دامن  می زند و هرچه در پاسخ به 
تشنگی او، شورآب نسخه های قالبی عدالت  و معنويت و...داده اند، بر حجم و عمق عطش 
او افزوده اند. تشنگی، اراده را در وجود فرد و جامعه زنده می كند و »اراده« پلی می شود 
ميان »آگاهی« و »حركت«؛ حركت از وضعيت موجود به س��وی مقصدی  مطلوب كه 

تابلوی آگاهی را نشانه رفته است.
عزم، همت، عاطفه، شور، انگيزه و اتكاء به نفس و روی پای خود ايستادن  و...همه اين 



بيداري اسالمي
160

دوره سوم سال دهم شماره 35 بهار 92

واژه ها تالش��ی برای نش��ان دادن يك مفهوم 
كليدی است كه  مسلمانان معاصر را به خيزی 

دست جمعی واداشته است: »اراده«.1
با توجه ب��ه مطالبی ك��ه ذكر ش��د می توان، 
ويژگی ه��ای زي��ر را ب��رای بيداری اس��المی 

برشمرد:
- بيداری اس��المی، مفهومی تدريجی است و 
در قالب پروسه ای زمانمند به وقوع می پيوندد. 
لذا به مرور زمان و بر اساس عوامل مختلفی آغاز 
می شود. برای شناخت كامل آن نيازمند بررسی 
پيش��ينه و زمينه های ش��كل گيری و شناخت 

مراحل آن هستيم.
- مفهوم بي��داری در بحث بيداری اس��المی 
نشانگر اين واقعيت اس��ت كه اسالم و تعاليم ارزش��مند آن و همچنين جامعه اسالمی 
هرگز نمرده اند، كه نياز به زنده ش��دن دوباره داشته باشند، بلكه به سبب تعلل و غفلت 
مسلمانان، تعاليم حيات بخش اسالم، فراموش شده و زمينه های افول مسلمانان را فراهم 
كرده است. به همين س��بب نيز از واژه هايی همانند »بعث« و يا»احيا« به عنوان مفهوم 

كالن، كمتر استفاده می شود.
- ويژگی ديگر بيداری اسالمی، مسبوق بودن آن به خوابی بسيار طوالنی است. به اين 
معنا كه پس از عصر نبوی و تشكيل جامعه اسالمی در مدينه و سپس اوج تمدن اسالمی 
در قرون دوم و س��وم هجري كه به عنوان عصر طاليی از آن ياد می شود، عصر انحطاط 
جهان اسالم آغاز ش��د و چندين قرن به طول انجاميد. در اين دوران، بسياری از منابع 
مادی و معنوی مسلمانان از ميان رفت و مسلمانان كه زمانی پيشرو بودند، مورد استعمار 

اجانب قرار گرفتند.
- گفتمان بيداری اس��المی دارای دو بعد اساسی اس��ت: يكی بازگشت به ارزش های 
اسالمی و ديگری دقت و هوشياری در برابر تهديدهای بيرونی و دورنی. مفهوم بيداری 
اسالمی، همواره در كنار توصيه به بازگشت به تعاليم دينی، به تهديدات نيز اشاره دارد. به 
عبارتی ديگر، در كنار بيداری اسالمی بايد از واژه »هوشياری اسالمی« نيز نام برد كه در 

1. محمد نواب، » امت در حركت؛ جهان معاصر و بيداري اسالمي«، سوره، 1385، ش27، ص63-64.

در سال 1979 جهان با پیروزی 
انقالب اسالمي ایران مواجه شد. 
انقالبي كه با دست خالي و با 
تكیه برشعار اهلل اكبر و بازگشت به 
ارزش هاي اسالمي، در مقابل همه 
قدرت هاي بزرگ ایستاد و توانست 
نقطه عطفي درتاریخ  تنها  نه 
تحوالت ایران بلكه نقطه عطفي 
درجهان اسالم محسوب گردد. از 
این رو بسیاری از كارشناسان نقش 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
را بر جریانات اخیر عربی، نقشی 

به سزا ارزیابی می كنند
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دل آن، توجه به تهديداتی است كه فرآيند بيداری اسالمی را با خطرات رو به رو می كند.
تهديد و آسيب برای جهان اسالم مفهومی ناآشنا نيس��ت و جامعه اسالمی همواره با 
تهديدات بزرگ و بنيادينی رو به رو بوده است كه متأسفانه اين تهديدها، آسيب هايي را 
به مسلمانان وارد آورده و پيامدهای ناگواری در عرصه های مختلف به جا گذاشته است. 
الزمه بيداری اسالمی، هوش��ياری و مقابله با تهديدهای دش��منان قسم خورده اسالم 

است.1

اهميت رسانه ها در جهان معاصر و کارکرد آنها
اهميت رسانه ها در جهان امروز به گونه اي است كه در حكم ابزار حسي افراد محسوب 
مي شوند. به عبارت ديگر؛ افراد احساسات خود را به رسانه قرض مي دهند و رسانه به جاي 
ايشان مي بيند، مي شنود و حتي درك مي كند. اين امر نشان از نفوذ رسانه در بين مردم 
دارد. رسانه ها با ايفاي نقش ها و كاركردهاي مختلف، موقعيت ها و نقشه هاي گوناگوني 

را به نمايش مي گذارند.
وسايل ارتباط جمعي در تمامي كش��ورها نقش حساس و مهمي را ايفا مي كنند و اين 
نقش در زمينه هاي مختلف از جمله سياسي و فرهنگي، از حساسيت و اهميت بيشتري 
برخوردار بوده و به نوعي با امنيت ملي كشورها مرتبط است. اهميت رسانه هاي جمعي 
به حدي است كه دانشمندان در تقس��يم بندي مراحل تاريخي تمدن بشر، آن را جزء 
اين مراحل به حساب آورده اند.در اين ميان»آلوين تافلر« تمدن بشري را به سه مرحله 
تقسيم مي كند كه عبارت است از؛ كشاورزي، مرحله صنعتي و مرحله فراصنعتي يا عصر 
ارتباطات و اطالعات. در عصر فراصنعتي، قدرت در دس��ت كساني است كه شبكه هاي 

ارتباطي و اطالعاتي را در اختيار خود دارند.
دانش��مند كانادايي، »مك لوهان« در نظريه ديگري، تاريخ بشر را به سه دوره؛ يعني 
عصر فرهنگ ش��فاهي، عصر تمدن چاپي و عصر تمدن الكترونيك تقسيم مي كند. در 
عصر الكترونيك، قدرت در دست صاحبان شبكه هاي تلويزيوني و شبكه هاي رايانه اي 

و ماهواره هاست.
انقالب فناوري هاي ارتباطي اطالعاتي، به ويژه پيدايش رسانه هاي الكترونيكي جديد، 
تمام شئون زندگي انس��ان ها را تحت تأثير خود قرار داده اس��ت. امروزه، وسايل ارتباط 

1. سيد مهدي عليزاده موسوي، بيداري اسالمي، تهران، انتش��ارات حوزه نمايندگي ولي فقيه در حج و زيارت، 
1390 ، ص21-22.
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جمعي طي فرآيند انتقال اطالعات و مبادله افكار با دستكاري و سوق دادن توجه افكار 
عمومي به موضوع خاص، گزينش اخبار تحريف و قلب خبر، القا و...، نقش عمده اي در 
شكل گيري افكار عمومي جهان بازي مي كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه انسان ها 
اكنون محصور ارتباطات و اطالعاتي هس��تند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون، ذهن 
آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين ش��ده خود حركت مي دهند. ارتباط رسانه ها و 
بحران سازي نيز در آثار بسياري از صاحب نظران غربي آورده شده است. »آلوين تافلر« 
كه خود از نظريه پردازان يهودي امريكايي است، معتقد است كه در بحران هاي سياسي 

آينده، نقش اول را تكنيك هاي رسانه اي ايفا مي كنند.1 
از ديدگاه او، عرصه نبرد فردا را گس��تره فرس��تنده ها، پيام گيران و پيام سازان شكل 
خواهن��د داد. امروزه اظه��ار نظرهايي از اين دس��ت، همگ��ي گواه بر ت��الش بي وقفه 
تصميم سازان كارخانه هاي توليد خبر در اس��تفاده از شيوه هاي نوين پوشش خبري به 
منظور تأثيرگذاري بر جوامع و محافل سياسي است. از اين رو، شناخت اين تكنيك ها 
مي تواند به عكس العمل مناس��ب در هنگام مواجهه با آنها انجامي��ده و از آن مهم تر، در 

اجراي عمليات رواني آفندي نيز به كار گرفته شود.2 
رسانه با كاركردهاي متفاوت خود مانند اطالع رساني، فرهنگ سازي و آموزش مي تواند 

در سطح جامعه مؤثر و نقش آفرين باشد: 

اطالع رساني
رسانه ها با انتشار و جابه جايی اخبار و اطالعات در درون جامعه و اطالع رساني در اين 

زمينه، باعث انتقال جنبه هاي مثبت و منفي هر اتفاقي مي شوند.

فرهنگ سازي
يكي از مهم ترين كاركردهاي رس��انه در س��طح جامع��ه، ارائه الگوي مناس��ب براي 
هويت يابي در مخاطبان است. رسانه ها با ارائه الگوهاي مناس��ب به جوانان و نوجوانان 
ضمن تكميل فرآيند هويت ياب��ي در آنان، مي توانند از طريق توليد و نش��ر برنامه هاي 

خاص، در جهت نشر فرهنگ قانون مداري به جاي قانون گريزي حركت كنند.

1. محمد سلطاني فر، » رسانه ها ؛ بحران هاي نوين و جنگ هاي پست مدرن«، برگرفته از :
www.soltanifar.com

2. سيدرضا نقيب السادات، »تهديدهاي رسانه اي غرب و نقش بسيج در رفع تهديدها«، مطالعات بسيج، 1389،  
ش48،ص90.
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آموزش
به لحاظ كاركرد آموزشي، رسانه ها از سهم و نقش قابل مالحظه اي در انتقال مؤلفه هاي 
مثبت و مورد تأييد نظام فرهنگي خود، در ميان افراد اجتماع برخوردارند. رس��انه ملي 
جمهوري اسالمي ايران، سازماني خدماتي اس��ت كه با تأمين و پخش برنامه در سطح 
كشور و فراتر از مرزهاي جغرافيايي فعاليت مي كند. منابع مالي اين سازمان به طور عمده 
از طريق بودجه اي كه از س��وي دولت اختصاص مي يابد، تأمين مي ش��ود و در مواردي 

از طريق ارائه خدمات خاص به گروه هاي خاص مشتريان، كسب درآمد نيز مي نمايد.1

رسانه ها و بيداری اسالمی
آنچه در دوران اخير ش��اهد آن هس��تيم، عملكرد رسانه های كش��ورهای اسالمی و 
رس��انه های بی طرف- به خصوص با ظهور فناوری های نوي��ن اطالعاتی و ارتباطی- در 
راستای هوشيارسازی جوامع مختلف و از جمله جوامع اسالمی نسبت به شرايط حيات 

اجتماعی، بدون حضور اقتدار غربی است. 
سير تحول وس��ايل ارتباطی، عمدتاً از كار ويژه های هر يك از رسانه ها و در دوره های 
مختلف بوده است. اولين رسانه های جمعی متولد شده و اداره كنندگان آنها، جنبه های 
اطالع رس��انی را مقدم بر ديگر نقش ها و كاركردهای رسانه می دانستند. اين تفكرات تا 
دوران معاصر ادام��ه می يابد و كاركرد اصلی فعاليت های رس��انه ای را در قالب عملكرد 
خبری به نمايش می گذارد. اما تحوالت اجتماعی اهميت اين نقش آفرينی را چند برابر 
می كند. نگاهی به تحوالت پس از دوران رنسانس و تالش غرب برای احيای حيات علمی 
و فرهنگی يونان قديم، كاهش اقتدار كليسا، رفرم و حركت های ضد رفرميستی، تحركات 
جمعيتی، افزايش شهرنشينی، تغيير در نرخ رشد جمعيت، كاهش مرگ و مير، پيدايش 
ش��هرهای جديد، توس��عه تجارت، از آن جهت اهميت دارد كه عطش كسب اخبار در 
غرب را به شكل قابل توجهی افزايش می دهد، رنسانس و سپس رفرم بر كنجكاوی های 
كسب اخبار افزودند، كشفيات بزرگ، افق فكری اروپاييان را وسعت بخشيد و همچنين 
پيشرفت مبادالت بازرگانی و بانكی باعث رونق مبادالت خبری نيز شد. دولت های جديد 

برای امور اداری خويش به ايجاد شبكه های خبری جديد نياز داشتند. 
عالوه بر نيازهای خبری جديد، ايجاد مراكز پس��تی جدي��د، ظهور دولت های بزرگ، 

1. اصغر مشبكي و حس��ين بختياري، »بررسي مس��ئوليت اجتماعي سازماني در رس��انه ملي«، پژوهش هاي 
ارتباطي، س18، 1390،ش2، ص185-186.
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باال رفتن امنيت و نظم، تولد صنعت چاپ به طور 
نسبتاً وسيعی باعث توسعه فرآيندهای خبرگيری 

و خبردهی شد.
ب��ا توس��عه صنعت چ��اپ، ب��از توليد س��ريع 
نوشته های خبری ميسر شد. پيدايش رسانه های 
جديدتر، فرآيندهای عمل رسانه ای را پيچيده تر 
و حجم توليدات رس��انه ای را باال برد و با افزايش 
كنترل، س��هم توجه به اخبار نيز باال رفت. البته 
با تحوالت اجتماع��ی پديدار ش��ده و همچنين 
تحوالت رس��انه ای، كاركردها و نقش های اوليه 
رس��انه های جمعی تغيير عمده ای نكرد. وظايف 
اجتماع��ی و كاركردهای وس��ايل ارتباط جمعی 
نظير وظيفه هدايت و راهنمايی، وظيفه خبری و آموزشی و وظيفه تفريحی و تبليغی، 
همچنان مورد تأكيد بود، اما دامنه اين نقش توسعه يافت و رسانه ها تبديل به ابزاری برای 

جنگ افروزی و داراي نقشي جنگ طلبانه شدند.1
پوشش رسانه ای رس��انه های جمعی و رس��انه های مدرن، زمينه های مختلف حيات 
اجتماعی را در بر می گرفت، اما شيوه س��ازماندهی و ارائه و حجم اين اخبار به شدت از 
ايدئولوژيك سلطه مدار غرب تبعيت می كرد. آنها خود را به عنوان آفرينندگان رسانه ها و 
مبدع اين فناوری، محق می ديدند تا سهم اخبار را به نفع خود و جريان ارائه را از غرب به 
شرق و نوع اخبار را مثبت به نفع خود و منفی به نفع غير جلوه دهند. اين عمل رسانه ای 
نابرابری های گوناگونی را در عرصه عمل رس��انه ای پديد آورد و باعث ظهور رسانه های 
خبری آزاد و غير وابسته به نظام سرمايه داری غرب شد و محصول فعاليت ايشان، پوشش 

بدون غرض و صادقانه اخبار در جهان شد.2
اين امر زمانی رخ داد كه غرب از تغيير در استراتژی های نفوذ خود در شرق خبر می داد 
و راه های جديد سلطه را به اجرا گذارده بود. در اين وادی، حركت های انقالبي در منطقه 
خاورميانه و ش��مال آفريقا و ديگر مناطق جهان، به تبعيت از انقالب اسالمی و افزايش 
تمايالت ضد امپرياليس��تی و ضد غربی، راه انقالب اسالمی و حضرت امام خمينی )ره( 

1. كاظم معتمد نژاد، »بررسي ريشه هاي تاريخي سلطه ارتباطي غرب در شرق«، رسانه،1370، ش7،ص18.
2. سيد رضا نقيب السادات و الهام اظهري، »جريان شناسي بيداري اسالمي با رويكرد تبليغات انتخاباتي«، بيداري 

اسالمي، س1، 1391، ش2،ص64.

اهمیت رسانه ها در جهان امروز 
به گونه اي است كه در حكم ابزار 
حسي افراد محسوب مي شوند. 
به عبارت دیگر؛ افراد احساسات 
خود را به رسانه قرض مي دهند 
و رسانه به جاي ایشان مي بیند، 
مي شنود و حتي درك مي كند. 
این امر نشان از نفوذ رسانه در 
بین مردم دارد. رسانه ها با ایفاي 
نقش ها و كاركردهاي مختلف، 
موقعیت ها و نقشه هاي گوناگوني 

را به نمایش مي گذارند
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را در پيش گرفته و از تحوالت عميق در باور، انديشه و نظام حاكم در كشورهای خويش 
خبر می دادند. رسانه های بی طرف و مستقل و همچنين رسانه های كشورهای اسالمی 
آزاد، اين جريان انقالبی و بيداری مسلمانان جهان برای رهايی از سلطه غرب را پوشش 

خبری دادند.1   
حدود دو سال است كه از آغاز انقالب های عربی موس��وم به جريان بيداری اسالمی يا 
به تعبير رس��انه های غربی، »بهار عربی« می گذرد و در اين بين تحليل ها و گفتارهای 
زيادی درباره چرايی اين انقالب ها و تأثيرپذيری آنها از رس��انه ها بيان گرديده است، در 
طول دوران انقالب های عربی ك��ه هم اكنون نيز ادامه دارد و اگرچه در چند كش��ور به 
گونه هايی مختلف تا حدی به سرانجام رسيده اما بی ش��ك تا رسيدن به نقطه مطلوب 
فاصله بسياری دارد، نقش و جايگاه رس��انه ها بيش از پيش اهميت خود را نشان داد و 
اگرمی بينيم مردم منطقه اكنون شبكه الجزيره را حامی انقالب ها می نامند، خود از آن 
حكايت دارد كه اين شبكه در اطالع رسانی و هماهنگی انقالبيون و رساندن صدايشان به 
جهانيان توانسته است رضايت عمده انقالبيون را برای خود كسب كند، به طوری كه، به 
قول برخی از كارشناسان، اكنون جايگاه امير قطر كه امتيازدار شبكه الجزيره است، در 

عرصه ديپلماسی بسيار پايين تر از الجزيره می باشد.
امروزه توجه افكار عمومی در اقصی نقاط جهان به همين رسانه های گروهی معطوف 
است و س��اختار بندی ذهنيت جهانی در گرو چگونگی اطالع رس��انی و آگاهی بخشی 
همين رسانه هاست، تا جايي كه بر خالف گذشته كه ارتش های قدرتمند، معيار ابرقدرتی 
كشورها محسوب شده و يا اينكه بين قدرت ها، رده بندی می كردند، امروز كسی ترديد 
ندارد كه مهم ترين معيار رتبه بندی كش��ورها و قدرت های جهانی، ميزان حوزه نفوذ و 

تنوع فعاليت های رسانه های منتسب به اين كشورهاست.
س��رمايه گذاری بسيار گس��ترده صهيونيس��م بين الملل در انحصار رس��انه ای دنيا و 
خريداری اكثر خبرگزاری ها و شبكه های بين المللی توسط آنها و سوءاستفاده های كالن 
ابرقدرت ها از رسانه های بين المللی و راه اندازی گسترده و متنوع شبكه های ماهواره ای 
و فعاليت های 24 س��اعته غالب آنها، با تمام هزينه های گزافی كه متوجه كش��ورهای 
حمايت كننده می گردد، همه و همه گويای نقش تعيين كننده رس��انه های ارتباطی در 

پيروزی ها و شكست های سياسی و فرهنگی و حتی نظامی دول است.

1. سيد رضا نقيب الس��ادات، »رس��انه هاي فراگير خبري و ايجاد جريان بيداري اسالمي«، شرق موعود، س5، 
1390، ش18، ص7.
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امروزه تقريباً اكثر كارشناسان به اهميت همه جانبه رسانه های جمعی در شكل گيری، 
توسعه، فراگيری و صدور و سرايت بيداری اسالمی از يك كشور به ساير كشورها اذعان 
دارند، زيرا با انعكاس رويدادهای اعتراضی در يك كشور، بالفاصله شاهد آن بوده ايم كه 
هم به لحاظ س��اختاری و هم به لحاظ محتوايی و هم به لحاظ روشمندی، نهضت های 
بيداری اسالمی در ديگر كشورهای مسلمان منطقه شكل گرفته و نتايج تقريباً مشابهي 
نيز حاصل ش��د كه س��قوط ديكتاتورهای تونس و مصر و ليبی يك��ی از نمونه های اين 

حوادث مشابه هستند.
رسانه ها در هدايت و سازماندهی جنبش ها در منطقه نقشی به سزا داشتند. اين نقش 

را می توان در بندهای ذيل خالصه كرد:
- برجسته سازی چالش های سياسی، اجتماعی و اقتصادی كشورهای غربی؛
- افزايش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سياسی اجتماعی و فرهنگی؛

- افزايش مطالبات مردمی؛
- معماری فكری، هدايت كننده وايدئولوژيك تحوالت؛

- افزايش سطح حضور شهروندان به عنوان بازيگران مهم در مقابل نقش دولت؛
- هماهنگ كننده درخواست ها، مطالبات و برنامه ريزی ها؛

نحوه عملکرد رسانه ها اثرگذار در جريانات بيداری اسالمی
امروزه در پرتو شبكه به هم پيوسته ارتباطات و ش��تاب نظام مبادله اطالعات و اخبار 
در سطح جهان، معادالت جديدی در عرصه نظام بين الملل شكل گرفته است كه تأثير 
آن روی روابط منطقه ای و سيستمی كشورها اجتناب ناپذير است و هيچ كشوری بدون 
توجه به اين عام��ل نمی تواند از منافع و امنيت ملی خود در دنيای جديد كه به ش��دت 
رسانه ای شده به نحو شايسته صيانت نمايد. از اين رو، اهميت بهره گيری از رسانه های 
بين المللی موجب گرديد كش��ورهای در حال توس��عه نيز در انديش��ه به��ره مندی از 
رسانه های جهان گستر باش��ند. ظهور شبكه الجزيره توس��ط قطر و سپس شبكه هايی 
همچون العالم و پرس تی وی1 از س��وی ايران، العربيه در عربستان و سپس شبكه های 
خبری بين المللی از سوی روسيه به زبان عربی را می توان نقطه عطفی در اين زمينه در 

منطقه بر شمرد.
با توج��ه به نق��ش كانونی منطق��ه خاورميان��ه در جه��ان، غرب ت��الش می كند كه 

1. Press TV
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هژمونی رس��انه ای خود را كه با گس��ترش 
ش��بكه های مهم منطقه ای ب��ا چالش هايی 
مواجه شده اس��ت در اين منطق��ه از جهان، 
همچنان حفظ نمايد، بنابراين می كوش��د از 
طريق استراتژی نوين رسانه ای، به اين مهم 
دست يابد. در استراتژی جديد غرب، تأسيس 
ش��بكه های ويژه در منطقه خاورميانه، ونيز 
تأس��يس رس��انه های بين المللی با رويكرد 
متف��اوت بناب��ر مالحظ��ات جدي��د نظ��ام 
بين المللی و به زبان عربی از جايگاه ويژه ای 
برخوردار است و از اين طريق است كه غرب 
س��عی در حفظ جاي��گاه رس��انه ای خود در 

منطقه دارد.
از سال 2006، در پی حمله اس��راييل به جنوب لبنان، رسانه های منطقه به دو دسته 
تقسيم شدند، گروه اول به رهبری عربستان جبهه رس��انه ای سازش با غرب و اسراييل 
را تشكيل دادند و يك نوع اتحاد و خط رس��انه ای هم داستان را ايجاد كردند. گروه دوم 
رس��انه های معترض به جريان رايج بين المللی بودند كه با مشاركت و پيشگامی ايران، 
جبهه مقاومت در برابر جريان يك س��ويه خب��ری اطالعاتی را ش��كل دادند. »محمد 
القاسمی« نويس��نده و روزنامه نگار مغربی در مقاله تحليلی با عنوان »شبكه های عربی 
العالم و العربيه عبری: رسانه مردم و رس��انه صهيونيست ها« در خصوص چگونگی اين 

صف بندی رسانه ای در منطقه می نويسد: 
رس��انه های ديداری عربی در دو اردوگاه تقسيم ش��ده اند، اردوگاهی 
رسانه ای كه به قضايا و مسائل مردم پرداخته و ياور ستمديدگان است و 
اردوگاهی كه انعكاس دهنده مطالبات دولت امريكا و كشورهای اروپايی 
و درصدد كاهش مقاومت جنبش های آزادی بخش در فلسطين، لبنان، 

عراق و سومالی است.
 با وقوع تحوالت اخير در كش��ورهای عربی اين جهت گيری ها، خود را نمايان تر كرد و 
تعدادی از رسانه های عربی به ويژه شبكه العربيه از همان ابتدا موضع خود را در مخالفت 
با اعتراضات مردمی نش��ان دادند و برخی ديگر نيز همچون شبكه »الجزيره« با تسری 

گسترده  بسیار  سرمایه گذاری 
صهیونیسم بین الملل در انحصار 
اكثر  یا و خریداری  دن رسانه ای 
خبرگزاری ها و شبكه های بین المللی 
توسط آنها و سوءاستفاده های كالن 
ابرقدرت ها از رسانه های بین المللی و 
راه اندازی گسترده و متنوع شبكه های 
ماهواره ای و فعالیت های 24 ساعته 
غالب آنها، با تمام هزینه های گزافی 
كه متوجه كشورهای حمایت كننده 
می گردد، همه و همه گویای نقش 
تعیین كننده رسانه های ارتباطی در 
پیروزی ها و شكست های سیاسی و 

فرهنگی و حتی نظامی دول است
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اين اعتراضات به كشورهای ديگر عربی، موضع خود را تغيير دادند و رسانه های غربی نيز 
كوشيدند اين انقالب ها را به نفع خود جهت دهی و مصادره نمايند.

حال در ادامه به مرور عملكرد دو ش��بكه مه��م عربی ونيز ش��بكه های مهم غربی در 
خصوص رخدادهای مربوط به بيداری اسالمی می پردازيم وپس از آن به طور جداگانه به 

بررسی عملكرد رسانه ملی در اين خصوص می پردازيم:

شبکه الجزيره
»الجزيره« يكي از اولين شبكه هاي خبري جهان بود كه خود سوزي محمد البوعزيزي، 
جوان 26 ساله دستفروش تونس��ي را مخابره كرد، حادثه اي كه س��رآغاز خيزش هاي 
مردمي بود. الجزيره همچنين در مصر به طور مستمر به اطالع رسانی وقايع اين كشور 
می پرداخت كه بخش مهمی از اين اس��تمرار در اطالع رس��انی را باي��د مديون حضور 
خبرنگاران و كارشناسان مصری، در دفتر اين شبكه دانست اما با گسترش اين اعتراضات 
به كشورهای حوزه خليج فارس به ويژه بحرين، رويكرد رسانه ای الجزيره كم كم، رنگ 
باخت و نقش اين شبكه كم رنگ گرديد. در اين زمان بود كه پرسش های زيادی در مورد 
سياست و خط مشی خبری الجزيره و بی طرفی آن مطرح گرديد. زيرا روندی كه الجزيره 

در تونس و مصر به دنبال آن بود، در بحرين پيگيری نشد.
اين موضوع درحالی مطرح می گردد كه برخوردهای دوگانه شبكه های خبری به ويژه 
شبكه های الجزيره و العربيه در پوشش تحوالت كش��ورهای عربی، مخصوصاً برجسته 
نمودن اعتراضات در سوريه و در مقابل آن بايكوت خبری اعتراضات در بحرين، موجب 
شده بود، برخی صاحب نظران به تحليل اين برخوردهای دوگانه بپردازند. در اينجا بايد 
گفت، تصور اين نكته كه شبكه الجزيره به تنهايی »به وجودآورنده و سازنده انقالب ها« 
در جهان عرب است، نگرش نادرست و دروغينی است كه ساخته و پرداخته خود شبكه 
بوده كه پس از پوش��ش خبری موفقيت آميز دو انقالب تونس و مصر توسط اين شبكه، 
گردانندگان آن س��عی كردند تا اين ادعا را به افكار عمومی جهان عرب القا نمايند، زيرا 
اگر غير از اين بود و شبكه الجزيره واقعاً شكل دهنده و به وجود آورنده انقالب های عربی 
بود، هيچگاه با حوادث جاری در بحرين اين گونه دوگانه برخورد نمی كرد. در تمام طول 
اين مدت كه شاهد بروز اعتراضات و قيام هاي مردمی در بحرين بوديم و با وجود سركوب 
شديد اين قيام ها توس��ط رژيم آل خليفه كه در اثر آن صدها شهروند بحرينی كشته و 

مجروح شدند، شبكه الجزيره تالش نمود، اوضاع را در بحرين عادی جلوه دهد.
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شبکه العربيه
العربيه شبكه خبری 24 ساعته است كه با سرمايه گذاری 300 ميليون دالری صاحبان 
سعودی ام بي سي1 و گروه لبنانی حريری و ساير سرمايه گذاران عربی در مارس 2003، 
پخش برنامه هايش را آغاز كرد. اين شبكه جزء گروه شبكه های »ام بی سی« )مركز پخش 

خاورميانه( محسوب می شود. 
اين شبكه بی توجه به مسائل داخلی و مهم عربستان مانند نبود، آزادی های اجتماعی، 
محروميت های زنان، اختناق سياسی و نقض حقوق بشر در اين كشور، موضوعات و اخبار 
كشورهای ايران، سوريه و لبنان را دس��ت مايه برنامه های جهت دار خود قرارمی دهد. 
در حقيقت العربيه مبلّغ پنهان انديش��ه های وهابی رژيم عربس��تان س��عودی است و 
سياست های مبتنی بر شيعه س��تيزی، تبليغ وهابيت و پافش��اری بر انديشه های پان 

عربيسم اين رژيم را دنبال می كند.2 
شبكه العربيه در جريان انقالب مردمی مصر يكی از رسانه های حامی دولت مصر بود 
و قطعاً مديران آن راضی به سرنگونی حس��نی مبارك نبودند، اما دراين ماجرا چاره ای 
نداشتند كه يا صحنه درگيری های مصر را به رقيبان خود يعنی الجزيره و العالم سپرده 
و مخاطبان خود را به يكباره از دس��ت بدهند، يا اينكه با سمت گيری های خاص خود، 
وارد ماجرا شده و به اطالع رسانی بپردازند. اين روند تا چند روز بيشتر دوام نياورد و در 
پی اعالم حمايت و پشتيبانی ملك عبداهلل پادشاه عربستان از مبارك، اين شبكه شيوه 
خود را تغيير داد و به جای پوشش تظاهرات مردم در خيابان ها، تنها خيابان های خلوت 

و مراكز غارت شده را نشان می داد.
رويه اطالع رسانی و خبرس��ازی العربيه در انقالب های منطقه با تسری آن به بحرين 
و وقوع ناآرامی ها در سوريه بيشتر نمايان ش��د، در حالي كه شمار بسياری از انقالبيون 
بحرين زير چكمه هاي نظاميان موسوم به »سپر جزيره« له می شدند، اخبار اين رويداد 
در اين شبكه و رسانه های هم سو سانسور مي شد در عوض اين رسانه ها در آن ايام، روزانه 
بخش ويژه اي از مشروح اخبار خود را به خبرسازي و مخابره اخبار زرد صحنه تحوالت 
س��وريه كه با تلفن همراه تصوير برداري ش��ده بود و مكان و زمان آنها مش��خص نبود، 

اختصاص مي دادند. 

1. Middle East Broadcasting Center(MBC)
2. نيك ملكي محمدي، » شبكه هاي خبري و بيداري اس��المي«، مجموعه مقاالت بيداري اسالمي و تحوالت 

منطقه، تهران، مؤسسه مطالعاتي انديشه سازان نور، 1391، ص447-448.
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شبکه های غربی
نحوه برخورد رسانه های غربی با انقالب های عربی، عالمت سئوال های زيادی را درباره 
نقش واقعی رسانه ها در جامعه جهانی مطرح كرد. رسانه های غربی بيش از آنكه به ريشه 
مطالبات مردمی اين كش��ورها توجه داشته باش��ند، خود را به مسائل ديگری مشغول 
كردند كه آينده رژيم صهيونيس��تی مهم ترين آنها بود )والبته هنوز هم هست(. اين در 
حالی است كه در اواخر س��ال 2003 ميالدی، طی 9 روزی كه اتحاد مخالفان »ادوارد 
شوارد نادزه« رئيس جمهور وقت گرجستان و طرفداران غرب تظاهرات خود را با هدف 
س��رنگونی وی ادامه می دادند، رس��انه های غربی مسئله گرجس��تان را با داستان های 
شاعرانه آميختند و نامی شبيه نام »عطرها« به آن اعطا كردند و آن انقالب ها را »انقالب 
مخملين« يا »انقالب گلها« نام نهادند. يك س��ال پس از آن، وقتی كه رسانه های غربی 
با تظاهراتی مشابه در اوكراين همسايه گرجستان نيز هم صدا شده و از يك متحد ديگر 
غرب يعنی »ويكتور يوش��نكو« حمايت كردند باز هم سخاوتمندانه نام انقالب رنگی را 
به تظاهرات اين متحدان خود بخشيدند و آن را با رنگ نارنجی زينت دادند و كوشيدند 
چنين وانمود كنند كه رويدادهای اوكراين اقداماتی زيبا و پس��نديده و شبيه يك كار 

هنری، نه يك اقدام سياسی است.
اگرچه درآن زمان رس��انه های غربی چنين برخ��وردی را با دو تظاهرات موس��وم به 
»انقالب« كه متحدان غرب را روی كار آورند، انجام دادند، اما برخورد همين رسانه ها با 
دو قيام در جهان عرب كه عليه متحدان غرب در جريان بود، به گونه ای ديگر رقم خورد. 
حركت مردم تونس از ابتدا تا دو روز پيش از پيروزی با بی توجهی كامل رسانه های غربی 
مواجه شد. اما درباره مصر وضعيت كاماًل متفاوت بود. رسانه های غربی، از پايان حوادث 
روز اول اعتراض های مردمی مصر، به آن توجه كردند و بخش زيادی از ساعات پخش يا 
ستون های مطبوعات را به آن اختصاص دادند، اما به سرعت از دامنه اين توجه كاسته شد، 
به طوری كه بسياری از رسانه های غربی اين اعتراض های مردمی را حوادث و ناآرامی و 

يا حداكثر خيزش مردمی توصيف كردند.
غرب تالش فراوانی كرد كه بتواند اين موج ها را آن گونه كه می خواهد هدايت كند و به 
نوعی از اين موج كه عليه ديكتاتورهای دست نشانده خودش آغاز شده بود، جريان هايی 
مطابق با اهداف خود بسازد. به گونه ای كه سياستمداران غربی تمام تالش خود را انجام 
دادند تا به نوعی اين انقالب ها را تا جايی كه امكان داش��ت مصادره نمايند ويا آن را به 
گونه ای درچشم جهانيان جلوه دهند كه اهداف آنها را تأمين نمايد. رسانه های غربی در 
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حالی كه نسبت به اخبار و رويدادهای كشوری 
چون بحرين راهبرد سانسور پيش گرفته بودند، 
در يك اقدام كاماًل هدفمن��د و از پيش طراحی 
شده با برجسته سازی نقش حكومت سوريه در 
سركوب ش��ديد مخالفان و حمايت ايران از اين 
حكومت پرداختند. در اين ميان رفتارشناس��ی 
رس��انه های غربی به ويژه بی بی س��ی، در قبال 
تحوالت منطقه و چرايی اتخ��اذ مواضع دوگانه 
و تداوم سياس��ت يك بام و دو هوا از س��وی اين 
رس��انه ها ش��ايان توجه اس��ت. با تس��ری موج 
انقالب ها به بحرين و اعتراضاتی كه در س��وريه 
شكل گرفت، مواضع رس��انه های غربی در قبال 
اوضاع كش��ور عربی سوريه، نس��بت به آنچه در 

بحرين می گذرد؛ كاماًل متفاوت و متمايز بود.
نوع پوش��ش خبری كه در مورد مصر و تونس 
داده شد،كاماًل با پوشش تحوالت بحرين متفاوت 

بود، به گونه ای كه ب��ه طور كلی رس��انه های خبری غرب به ويژه بی بی س��ی از همان 
جرقه های ابتدايی در بحرين، اين حركت را با فرافكنی خبری، نخست، نوعی اغتشاش 
نشان دادند وسپس سعی كردند آن را نشأت گرفته از دخالت های ايران نشان دهند. تمام 
اين رفتارهای فرافكنانه رس��انه ای در حالی صورت گرفت كه با عدم پخش صحنه های 
خونين سركوب مردم بحرين وحتی نشان دادن صحنه دفاع ش��يعيان از خود در برابر 
يورش نيروهای امنيتی و خشن نش��ان دادن آنها، توجيه رسانه ای برای سركوب مردم 
بحرين فراهم كند. در كنار اين نوع از رفتارهای غير انس��انی اين رس��انه ها در تحوالت 
بحرين، يك استراتژی ويژه در مورد بحرين در نظر گرفته شده است. استراتژی كه عمق 
پيوند اين رسانه ها را با دستگاه سياسی غرب به اثبات می رساند، و آن هم چيزی نبود، 
جز بمباران خبری دروغين كه به افكار عمومی جهانی و به ويژه دنيای عرب نشان دهد 
كه ايران در مسائل بحرين دخيل است. به گونه ای كه »بی بی سی« تالش كرد با مطرح 
كردن خبرهای ايران در كنار خبرهای بحرين و پخش اخبار اين دو به صورت متوالی به 
نوعی به بيننده، ارتباط بين اين دو را القا كند. اين تاكتيك خبری معموالً وقتی توسط 

»الجزیره« یكي از اولین شبكه هاي 
خبري جهان بود كه خودسوزي 
محمد البوعزیزي، جوان 26 ساله 
دستفروش تونسي را مخابره كرد، 
حادثه اي كه سرآغاز خیزش هاي 
مردمي بود. الجزیره همچنین در 
مصر به طور مستمر به اطالع رسانی 
وقایع این كشور می پرداخت 
كه بخش مهمی از این استمرار 
در اطالع رسانی را باید مدیون 
حضور خبرنگاران و كارشناسان 
مصری، در دفتر این شبكه دانست 
اما با گسترش این اعتراضات به 
كشورهای حوزه خلیج فارس 
به ویژه بحرین، رویكرد رسانه ای 
الجزیره كم كم، رنگ باخت و نقش 

این شبكه كم رنگ گردید
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رسانه های غرب به كار گرفته می شود كه آنها قصد 
توطئه و كارشكنی عليه دو كشور را داشته باشند. 
شواهد نشان می دهد مواضع هماهنگ رسانه های 
غربی در قبال تح��والت س��وريه و بزرگ نمايی 
خبری حوادث اين كشور، در واقع مبين بخشی از 
راهبرد هماهنگ كشورهای عربی و غربی در قبال 
حكومت بشار اسد نيز می باشد. چنانكه رس��انه ها قصد دارند با انتشار اخبار گزينشی، 
جهت دار و از پيش هماهنگ شده با محوريت درش��ت نمايی اقدامات حكومت اسد در 
س��وريه، ضمن كمك به افزايش تنش داخلی و تقويت مخالفان ب��ه جريحه دار كردن 

عواطف عمومی و بسيج جامعه جهانی در قبال حكومت سوريه نيز پرداخته شود.
با تمام اي��ن اوصاف عملكرد رس��انه های غربی حتی در محافل رس��انه ای غرب نيز با 
انتقادات زيادی مواجه شده است. در اين زمينه روزنامه امريكايی »وال استريت ژورنال«1 
در گزارشی در مورد اظهارات وزير امور خارجه امريكا كه گفته بود: »واشنگتن در جنگ 
اطالعاتی از رسانه های خارجی متحمل شكست سنگينی شده است«، نوشت: »هيالری 
كلينتون، با مقايسه كيفيت اخبار رسانه های امريكايی با رسانه های خاورميانه، عملكرد 
رسانه های امريكايی را بسيار ضعيف ارزيابی كرد«. اين رس��انه امريكايی افزود: »وزير 
امور خارجه امريكا با بيان اينكه مخاطبان در بسياری از كشورها به رسانه های ديگری 
برای آگاهی از ديدگاه های جديد درباره رويدادهای جهان روی آورده اند، ضمن تأكيد 
بر تأثيرگذاری رس��انه های منطقه خاورميانه، از كاهش مخاطبان شبكه های امريكايی 
به دليل عدم انعكاس درست اخبار انتقاد كرد و بازتاب رويدادهای سياسی را ضعيف و 
خارج از چارچوب های رسانه دانست«. هيالری كلينتون همچنين گفت: »در سال های 
گذشته پوشش اخبار جهان در انحصار رسانه هايی همچون سی ان ان و بی بی سی بود 
اما امروز حضور شبكه های رس��انه ای مختلف، عرصه رقابت را برای ما تنگ كرده اند. به 

طوری كه مجبوريم در موقعيت دفاعی قرار بگيريم«. 
در اينجا ذكر يك توضيح الزم اس��ت وآن اينكه رسانه ها بی ش��ك منعكس كننده آرا 
و افكار دولت مطبوع خود هستند و رس��انه های غربی نيز همين استراتژی را تا اين روز 
پيگيری و اجرا نمودند. بی شك در مقام مقايس��ه نوع عملكرد رسانه ملی و رسانه های 
داخلی ايران نيز در قبال تحوالت منطقه، مبتنی بر مصالح ملی و رويكرد دولت و حكومت 

1. The Wall Street Journal

در حقیقت العربیه مبّلغ پنهان 
اندیشه های وهابی رژیم عربستان 
سعودی است و سیاست های مبتنی 
بر شیعه ستیزی، تبلیغ وهابیت و 
پافشاری بر اندیشه های پان عربیسم 

این رژیم را دنبال می كند



17
3

می
سال

ی ا
دار

ر بي
ه د

ربي
و الع

ره 
جزي

ی ال
ه ها

شبك
ش 

ی نق
رس

بر
92

ار 
 به

35 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

بايد باشد، ليكن موضوع مهم اين است كه هر رسانه ای تا چه حد توانسته در اقناع افكار 
عمومی و مخاطبان موفق عمل كرده باشد.

نقش رسانه های ماهواره ای و اينترنتی
عامل تأثير گذار ديگر در پيروزی قيام های مردمی منطقه، رسانه های اجتماعی بودند. 
نقش رس��انه های اجتماعی به حدی در اين دگرگونی ها پررن��گ بود كه برخی جنبش 
مردمی تونس را »انقالب فيس بوك« ناميدند. جوانان تونسی از رسانه های اينترنتی برای 
س��ازماندهی تظاهرات بهره می گرفتند. برای مثال، در فاصله 18 تا 26 دسامبر 2010، 
حداقل افرادی كه از فيس بوك بهره گرفتند در كم ترين روز بهره گيری از اين رسانه، يك 
ميليون و 820 هزار كاربر بوده است. اگر اين آمار را در كنار جمعيت 10ميليونی تونس 
قرار دهيم، ميزان تأثيرگذاری اين رسانه روشن تر می شود. عالوه بر فيس بوك، سايت 
توييتر و ش��بكه خبری الجزيره در خبررسانی و س��ازماندهی اعتراضات نقشی اساسی 

داشته اند.1

نتيجه گيری
در ماه های گذش��ته، قيا م ه��ا و خيزش هايی سراس��ری در اكثر كش��ورهای عربی � 
اسالمی به وقوع پيوست. كشورهايی كه با خيزش و نهضت مردمی روبه رو شده اند، در 
منطقه متداخل: خاورميانه، جهان عرب و ش��مال افريقا قرار دارند كه از لحاظ سياسی 
ژئوپليتيكی، ژئواستراتژيكی، ژئواكونوميكی و ژئوكالچرال دارای اهميت ويژه ای است،  
منطقه ای كه اولين خاس��تگاه تمدن بش��ری بوده و آيين ها و اعتق��ادات جهانی از اين 
سرزمين برخاس��ته اند و زادگاه اديان بزرگ آسمانی چون: يهوديت، مسيحيت و اسالم 
بوده است. اين منطقه پس از انقالب صنعتی و كشف نفت، اهميت مضاعفی پيدا كرده 

است.2
آنچه كه در منطقه ش��مال افريقا و منطقه خاورميانه اتفاق افتاده است، حوادث بسيار 
مهم و تاريخ ساز است. آنچه در مصر اتفاق افتاد، آنچه در تونس اتفاق افتاد، اين بيداری 
عظيمی است كه در كش��ورهای اس��المی اتفاق افتاد، از آن حوادثی است كه گاهی دو 

1. حسن احمديان، »تحوالت اخير تونس و پيامدهاي منطقه اي آن«، مجموعه مقاالت بيداري اسالمي و تحوالت 
منطقه اي، تهران، مؤسسه مطالعاتي انديشه سازان نور، 1391، ص45. 

2. عباسعلي فرزندي، »واكاوي خيزش  هاي مردمي– اس��المي خاورميانه«، مطالعات سياسي، س11، 1390، 
ش41و42، ص62.
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قرن، س��ه قرن می گذرد تا يك چنين حادثه به 
وجود آيد.1

ام��روزه مرزه��ا و دروازه های س��رزمين های 
كوچك و بزرگ بر روی امواج صوتی و تصويری 
گش��وده شده اس��ت و رس��انه ها با كاركردهای 
متنوعی، به عنوان ابزاری جهت حفظ و تقويت 
موقعيت تحليل رفته و حيات به مخاطره افتاده 

نظام حاكم جهانی به كار می روند.2
ش��ايد پركاربردتري��ن واژه هايی ك��ه در يك 
سال گذشته دائم از سوی رسانه های گوناگون، 
ش��بكه های خبری، جرايد، روزنامه ها، مجالت 
سياس��ی و ... به كار رفته »انقالب های عربی« يا 
»بيداری اسالمی« باشد.3 نهضت بيداری اسالمی 
دارای ابعاد سياسی، فرهنگی و اجتماعی است در بعد سياسی مبارزه با استعمار خارجی و 
استبداد داخلی، وحدت اسالمی، احيای انديشه حكومت دينی، از جمله مؤلفه های آن به 
شمار می رود. در بعد فرهنگی احيا و اصالح فكر دينی، بازگشت به قرآن، احساس هويت 
مشترك امت اسالمی، نو انديشی دينی و ... را شامل می شود و در نهايت بعد اجتماعی آن 
شامل توجه به تربيت اسالمی و احيای شعائر دينی می باشد. كه در هر بخش از ابعاد خود 
تأثيرات خاصی را بر جای گذاشته و می گذارد. اما آنچه كه در اين بين دارای نقش مهم و 
راهبردی تلقی می شود رسانه ها و تأثير آنها در شكل گيری افكار عمومی و همچنين ايجاد 
دغدغه های يكسان اجتماعی در مورد الگوهايی كه يك رسانه به تبليغ آنها می پردازد، 
می باشد كه در رأس آنها ش��بكه های تلويزيونی و ماهواره ای قرار دارند. رسانه هايی كه 
هر يك به فراخور اهداف و منافع مالكان خود، خيزش های بشری را منعكس می كنند. 
امروزه با انقالب اطالعات و فناوری ارتباطات رس��انه ها نقش بس��يار مهمی در زندگی 
بشری پيداكرده اند و اخبار و اطالعات را در كم ترين زمان انتشار می دهند بنابراين نقش 

رسانه ها در بيداری اسالمی دارای اهميت راهبردی است.

1. سيد علي خامنه اي، »ابعاد مكتب امام و بيداري اسالمي« )گزيده بيانات آيت اهلل خامنه اي در بيست و دومين 
سالگرد رحلت امام خميني)ره((، آفاق مهر، س9، 1390، ش45، ص62 .

2. سوسن صفارودي، »تحليل محتواي رسانه هاي غربي در بازنمايي نقش زنان در بيداري اسالمي«، مطالعات 
بيداري اسالمي، س1، 1391، ش2، ص36.

3. علي اميدي و مهرداد رشيدي علويچه، » نقش رسانه هاي جديد در انقالب هاي جهان عرب )2011-2012(«، 
مطالعات فرهنگ – ارتباطات، س13، 1391، ش17، ص46.

غرب تالش فراوانی كرد كه بتواند 
امواج  بیداري اسالمي را آن گونه كه 
می خواهد هدایت كند و به نوعی 
از این موج كه علیه دیكتاتورهای 
دست نشانده خودش آغاز شده بود، 
جریان هایی مطابق با اهداف خود 
بسازد. به گونه ای كه سیاستمداران 
غربی تمام تالش خود را انجام 
دادند تا به نوعی این انقالب ها را 
تا جایی كه امكان داشت مصادره 
نمایند ویا آن را به گونه ای درچشم 
جهانیان جلوه دهند كه اهداف آنها 

را تأمین نماید


