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  نوشتة

  *راد مهدي محسنيان
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  چكيده
ريخي كشور در خاطرة تا 41دهند،  كشور اسالمي كه اكثريت جمعيت آنان را مسلمانان تشكيل مي 51از ميان 

ي گذاشته كه گر چه در هر كشور بودن را دارند. عبور از دوران استعمار ميراثي را بر جا خود تجربة مستعمره
هايي مشابه و گاه متفاوت داشته باشد، اما اثر آن بر فرهنگ و ارتباطات ايـن جوامـع كـم و     تواند مشخصه مي

  است.  هاي مشابه برخوردار بوده بيش از مشخصه
عنـوان   ها در كشور تونس بـه  براي بررسي مشكالت رسانه“ مشكالت اجتماعي”تبيين مفهوم مقاله پس از 

پرداختـه و آن را در سـه مقطـع دوران    “ هـا  رسـانه ”و “ حاكميت”مورد بررسي به روابط ميان دو نهاد  ةنمون
  است. دنبال كرده “بهار عربي”استعمار، دوران پس از استعمار و دوران اخير مشهور به 

ها را در دوران اسـتعمار   هاي تونس، آن ها با رسانه طرفة دولت دهد كه رابطة عمودي و يك نشان مي مقاله
به ابزاري براي تحقق اهداف استعماري استعمارگران تبديل كرده و پس از استقالل نيز با وجود برخوردهـاي  

نقش در توسعة كشور را به وقت امكان ايفاي  هاي استبدادي، تحكيم همين رابطة عمودي، هيچ شديد حكومت
  است. ها نداده رسانه

  ، كشورهاي اسالمي، رسانه، تونس.شكالت فرهنگي و ارتباطي، استعمارم كليدواژه:

  مقدمه
 “شناسي مشكالت جامعه”شناسي با نام  مسئلة مقالة حاضر همان ماهيت را دارد كه در جامعه

(Sociology of problems)  است  خصوصاً در آمريكا مطرح شدهاز اواخر قرن نوزدهم ميالدي
)Ritzer, 2007: 4495( شناسي آكسفورد در تعريف واژة مشكالت فرهنگ لغات جامعه 

 رفتارهاي و ها وضعيت از اي مجموعه براي كه است خوانده عمومي اي واژه اجتماعي، آن را
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 وقوع و رود مي كار به هستند،(social disorganization) نظمي اجتماعي  بي گر بيان كه نابجا
 مشكالت اين نمونه، براي. كند مي تضمين را اجتماعي مهندسي ابزارهاي برخي طريق از تغيير
 رواني، بيماري فحشا، نوجوانان، بزهكاري جرم، نظير(انحرافي  رفتار از مختلفي هاي گونه شامل
 محلي، هاي خشونت نژادي، هاي تنش(اجتماعي  تعارض و) ها آن مانند و خودكشي اعتياد،

   )Marshall, 1994: 493( .شود مي) ها آن مانند و صنعتي هاي كشمكش
 هاي ارزش با كه گيريم مي نظر در اجتماعي مشكل يك عنوان به را چيزي وقتي عموماً
 در يا بالعكس است، پسنديده و مهم خوب، جامعة يك در چيزي چه گويند مي كه فرهنگي
 نيست؛ كافي اجتماعي مشكل تعريف براي تنهايي به اين البته. كند تجاوز آن به يا باشد تعارض
 ها گروه برخي ديگري، جاي هر مانند آن، در كه است اجتماعي فراگرد يك تنها خود اين بلكه
 عاليق در غالباً اجتماعي مشكل تعريف و دارند فراگرد اين بر بيشتري كنترل سايرين، به نسبت

   )Johnson, 1995: 264( .ستا نهفته غالب هاي گروه اين هاي گرايش و
 را مردم بين روابط كردن منظم توان جامعه كه آيد مي وجود به زماني اجتماعي مشكل يك
 توجهي بي ها آن به و نكنند رعايت را قوانينش باشند؛ شده تزلزل دچار نهادهايش باشد؛ نداشته
 انتظارات چارچوب و شود مواجه شكست با بعدي نسل به نسلي از آن هاي ارزش انتقال كنند؛
   )Kumari, 2009: 1( .برود بين از و شود آشفته آن در

 مشكالت”شناسي مدرن آن را  منظور از مسئلة در مقاله حاضر، همان چيزي است كه جامعه
كـه بـر    )Ritzer, 2007: 4496(خواند  مي“ اجتماعي نظمي بي و اجتماعي آسيب مثابة به اجتماعي
 كـاركرد  كـه  هسـتند  رفتـاري  هاي شكل و ها وضعيت از دسته آن اجتماعي مشكالت اساس آن،
 اجتمـاعي  هـاي  گـروه  و افـراد  به رساني آسيب باعث و دهند مي تقليل را اجتماعي مهم نهادهاي

 سـاختاري  منـابع  در اجتمـاعي  مشـكالت  ةهمـ  بـين  در مشترك ويژگي منظر، اين از. شوند مي
 نظمي بي اجتماعي، شناسي آسيب مثل وينيعنا تحت كه شود مي ديده ها آن در مشترك اجتماعي
. شود مي تعريف هنجاري بي يا قدرت و منابع نابرابر توزيع استثمار، و خودبيگانگي از اجتماعي،
 زنـدگي  واقعـي  هـاي  موقعيـت  بـا  هـا  ارزش يا هنجارها فرهنگي، استانداردهاي بين ناهمخواني
  )Ritzer, 2007: 4496( .شود مي مشكل پيدايي به منجر منظر اين از كه ستااي  پديده اجتماعي،

 مشكالت اول،: داد جاي بزرگ طبقة در دوتوان مشكالت اجتماعي را  حال از اين منظر مي
 به مربوط مشكالت. تكامل جامعه به مربوط مشكالت دوم، و جامعه دهي سازمان به مربوط
 از بيش كه مشكالتي اام. نهادهاست با و يكديگر با افراد روابط جامعه، مشكالت دهي سازمان
 به مربوط مشكالت شوند، مي تلقي مهم و بوده مندي عالقه و توجه مورد شناسي جامعه در همه

 هاي بنيان به مربوط مشكالت با عموماً ما كه است موضوع اين ذيل .هستند اجتماعي تكامل
 .)Sirohi et al, 2009: 6(ايم  مواجه طور روابط نهادهاي مختلف اجتماعي با يكديگر جامعه و همين
در نوشتار حاضر، بررسي مسئله با بررسي روابط ميان نهادهاي اجتماعي مربوط به بدين ترتيب 

  گيرد. حوزة فرهنگ و ارتباطات شكل مي
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  مسائل و مشكالت فرهنگي و ارتباطي در جهان اسالم
و پديـدة  گيري مسائل فرهنگي و ارتباطي در جهان اسـالم، د  ها و علل شكل براي شناخت ريشه

گيري مسـائل   تبع آن، شكل همگي حاكي از وقوع تغييرات و بهاند كه  اجتماعي مهم قابل ارزيابي
ة . پيشـين 1اند از  خاصي در حوزه فرهنگ و ارتباطات كشورهاي مذكورند. اين دو مسئله عبارت

  .. فرايند استعمارزدايي2استعماري و 

  پيشينة استعماري .1
جمعيت  را دانند مي بودن را بخشي از هويت خود زمين كه مسلمان ةهاي حاضر در كر اگر انسان

 چنين هويتي براي خود قائل هستندمسلمان بدانيم، مجموع كشورهايي كه اكثريت جمعيت آنان 
كشور مذكور حاكي از آن است كـه   51. بررسي تاريخ شود جهان اسالم محسوب ميكشور  51

. در )4: 1391راد،  (محسـنيان خي اسـتعماري هسـتند   كشور داراي پيشـينة تـاري   41از ميان آنان 
 روابـط  رشـد  آن، بـا  هماهنـگ  و داري سـرمايه  رشـد  رونـد  مذكور بـا موضـوع   ةپيشين بررسي

 تقسـيم  تـاريخي  دورة سـه  شـويم كـه بـه    مواجه مي كشورهاي اسالمي بر آن تأثير و استعماري
  :است شده

  داري سرمايه از قبل مرحلة يا و سوداگري دورة .1 .1
 تا) هستند داري سرمايه اصلي مركز كه داري سرمايه كشورهاي( متروپل اصطالح به كشورهاي

 براي را دريايي و تجاري هاي راه سوداگر نيروهاي صورت به داري سرمايه كامل استقرار از قبل
 كشورهاي انحصاري تجارت طريق آن از و داشتند اختيار در هيجدهم شانزدهم تا قرون از بيش
  .بودند گرفته دست در را اسالم جهان كشورهاي جمله آن از و ديگر

 در مسـتقيماً  داري سـرمايه  كشـورهاي ) 19 قـرن  ابتـداي  از تقريباً(داري  سرمايه تسلط از پس .1 .2
 روابط آغاز مرحله اين. گيرند مي قرار اسالم جهان كشورهاي جمله از و ديگر جوامع با ارتباط

  .دارد ادامه قرن يك از بيش و شده آغاز داري سرمايه يشكوفاي با كه است استيالگرانه
 مناطق مختلف بر آنان قدرت تسلط با داري سرمايه انحصاري هاي قدرت سوم در مرحلة .1 .3

 صورت به قرن ةنيم شد، در شروع بيستم قرن ابتداي از كه مرحله اين. گرفت شكل جهان
 با را نويني رابطة مليتي دچن بزرگ هاي شركت صورت به و داد نشان را خود كامل

 ادامه امروز تا كه ساخت برقرار اسالم جهان كشورهاي جمله از و سلطه تحت كشورهاي
  )1ـ2: 1375 خراساني، ثقفي(دارد. 

 دنيا و غرب با نام هايش كتاب از يكي در انگليسي نيز معروف مورخ “بي توين آرنولد”
 ها، هلندي ها آن دنبال به سپس و ها رتغاليپ ابتدا پانزدهم، قرن در اواخر دهد كه نشان مي
 و مديترانه راه از و شرق جاي به را اسالمي ممالك كردند سعي ها، فرانسوي و ها انگليسي
 با هم ها روس دريجت  به. دهند قرار محاصره در هند اقيانوس راه از و جنوب از آن، سواحل
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 كه مركزي آسياي و قفقاز همچنين و سياه درياي شمال در كريمه، در عثماني متصرفات تهديد
 همين به. دادند قرار حمله مورد شمال از را اسالمي كشورهاي بود، صفوي ايران نفوذ تحت
 و ها انگليسي ها، هلندي ها، پرتغالي كه حال همان در) 16 قرن آغاز( صفويه دورة از جهت،

 خطر بودند، هپرداخت مستعمرات تصرف به آسيا، شرقي جنوب و جنوب در ها فرانسوي
 پيدا ادامه بعد هاي دوره در و آمد پيش اسالمي بزرگ ممالك شمالي نواحي در روس تجاوزهاي

 از بعد ،18 قرن اواخر از و شود مي شروع 15 قرن اواخر از كه است دورة استعمار دوره، اين .كرد
 گسترش ،شمال و جنوب از اسالمي ممالك محاصره شدن تر تنگ با غربي، سياسي هاي انقالب
 ايران كشور دو از غير شدند، غرب مستعمره نوعي به اسالمي كشورهاي همة اينكه تا. كند مي پيدا

  )8 ـ9: 1372 راد، محسنيان و معتمدنژاد( .ماندند باقي مستقل ظاهراً كه عثماني تركيه و قاجار
 تاريخي ظرن از كه را راه دو استعمار پديدة قبال در استعمارزدگان است معتقد ممي آلبرت

 آنچه بازستاني و عصيان” يا “خويش از تنفر و استعمارگر به عشق”: آزمايند مي است پذير امكان
  .“است گرفته او از استعمارگر

 را او به رسيدن آرزوي و دهد مي قرار خويش سرمشق را استعمارگر استعمارزده اولي در
 هاي ارزش به آوري روي با فرايند اين .شود مي محو او در او، با شباهت فرط از كه آنچنان دارد؛

 به استعمارزده امروز شخصيت دورانداختن و ناچيزكردن و خود از گرداني روي و استعمارگر
  . است خود فرداي شخصيت نام

 موقعيت تواند نمي شود و چون اما در اينجا استعمارزده با مخالفت استعمارگر مواجه مي
 سر و يابد رهايي او چنگ از تا كوشد مي دهد،يير تغ رگراستعما همكاري و همراهي با را خودش

 و آداب و سنن و اند بسته هم را آينده راه و اند كنده اش گذشته از را او. دارد برمي شورش به
نكته اينجاست  اما. است رفته دست نيز از نو فرهنگي بازيافتن اميد و اند نابودي حال در رسومش

 اثر در كه را هايي درس و و شورش خود هم يادبودها عصيان بحبوحة در كه استعمارزده حتي
. جاست همين در تضاد و دارد همراه خود با است بسته نقش او در دراز ساليان همزيستي
 طرز و افكار و ها روش همان از و است استعمارگر هاي ارزش همان نام به او پيكار و ها خواست
 داشت، مثبت جنبة استعمارگر در چيز همه اين زا پيش اگر آنكه ضمن. كند مي پيروي مبارزه
 گيرد مي قرار انكار مورد مركز، يعني استعمارگر چيز هر و است منفي او در چيز همه ديگر اكنون

  )142ـ67: 1356 ممي،( .شود مي رو روبه مبارزه و مخالفت و ترديد و شك با او اعمال همة و
 از چنين غرب با برخورد در ذشته وگ سال پنجاه و صد در كشورهاي جهان اسالم نيز

شرقي و از جمله  كشورهاي در اخير، قرن دو در واقع در. اند بوده برخوردار حساسي وضعيت
 ،“شدن صنعتي”: است بوده مطرح همسئل سه معموالً غرب، با برخورد در كشورهاي جهان اسالم،

 علت به دموكراسي و صنعت به نيل كه است طبيعي .“متجددشدن”و “رسيدن دموكراسي به”
 زيرا. نيست پذير تحقق آساني به غربي داري سرمايه هاي نظام امپرياليستي و استعماري ماهيت
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 به. دهد گسترش را خود بازارهاي دامنة و اقتصادي سلطة تا كند مي تالش هميشه داري سرمايه
 بتوان شايد نبنابراي. جديد يا قديم استعمار است؛ همراه استعمار با ،سلطه اين لحاظ همين
 مصرفي جامعة فرهنگي هاي ارزش و معيارها زيرا. باشيم تجديد رو دنباله توانستيم فقط ما گفت
 بيشتر ها آن و كند پيدا توسعه بازار تا يافت مي گسترش دنيا در بايد داري، سرمايه نظر مورد

جهان سوم مشابه اين مسائل در كشورهاي  .كنند وابسته خودشان به را ديگران بيشتر و بفروشند
  ) 7: 1372 راد، محسنيان و معتمدنژاد( است. بوده

. شدند شديدي شيفتگي دچار غرب با برخورد جريان بر همين اساس اين كشورها غالباً در
 مسائل از و رفتند داشتند ظاهري جنبة واقعاً كه ها اقتباس بعضي دنبال شيفتگي، اين تأثير تحت
 ماهيت توانستند نمي اغلب زيرا .شدند مي دچار يبندة غربفر ظواهر به وبازماندند  اساسي
 دائمي استعمار صنعتي، تمدن و ظاهري دموكراسي با همراه كه را غرب بر حاكم هاي نظام
 چنين و بود كرده پيدا ظاهري جنبة چيز همه گونه، بدين كنند. ارزيابي درست داشت همراه
بود و بنابراين از سوي  تر دردسر بي و تر مناسب نيز ديكتاتوري نظام قدرت حفظ براي وضعي

  )همان( .شد ها نيز تقويت مي حكومت
 بـه  و كردنـد  تسـهيل  را تجـدد  راه در گذاشـتن  گـام  جمعـي نيـز   ارتباط در اين ميان وسايل

 دموكراسـي  اصـول  تحقـق  و سـازي  صـنعتي  بـراي  نتوانسـتند  هـا  آن كردنـد.  كمك سازي غربي
 و بگيـريم  تصـميم  آزادانـه  باشـيم،  متكـي  خودمـان  به وانيمبت تا كنند عرضه مناسب هاي حل راه

 و اسـتبدادي  هـاي  نظـام  اسـتقرار  شـرايط  در ارتبـاطي  وسـايل  در واقع عملكـرد . باشيم مستقل
  ) همان(.بود معطوف تجددخواهي ترويج به گذشته ديكتاتوري

كم  ورها دستيابيم كه همگي اين كش مي راحتي در با بررسي پيشينة تاريخي كشورهاي اسالمي به
 اوايل حتي و 19 قرن اززده و  آميز از غرب در يك دوره  نسبتاً طوالني، دست به اقتباس شيفتگي

  اند: دنبال كرده گوناگوني را نيز هاي شيوه تجددخواهي، و غرب از اقتباس زمينة ، در20 قرن
 و گرايانــه ملــي سياســي ليبراليســم انــد؛ يــا بــه غــرب زده از كامــل يــا دســت بــه اقتبــاس

 سياسـي  نظـام  اقتبـاس  روي آوردند و ضمن مبارزات ضد استعماري، خواستار خواهانه استقالل
 غـرب  از اقتبـاس  منفـي  هـاي  جنبـه  بودنـد و يـا بـا    نيز استعماري هاي قدرت ليبرال دموكراسي
 مسـير  در كـه   شـيوه  ايـن سـه   از كـدام  كردند. اما هيچ حمايت آن مثبت هاي جنبه از و مخالفت
بلكـه تنهـا    ،)11ــ 13 :همـان (كننـد   كسب را نهايي فقيتمو نتوانستند شدند عقيبت گرايي غرب

منجر به پيدايي مسائل و مشكالت خاص فرهنگي و ارتباطي در ايـن كشـورها شـدند كـه ايـن      
 بـر  كـه  بـوده  اشـتباهي  گذشـته  افراطـي  تجددطلبيها بود.  ساز وقوع آن پيشينة استعماري، زمينه

 مقايسه نوع اين در وقتينكته اينجاست كه  .است گذاشته تأثير ما عياجتما هاي پديده از بسياري
فراوان و در نتيجه مسائل مشترك فراوانـي را بـين    اشتراك وجوه رسيم، مي دوم جنگ از بعد به

  )13ـ14 :همان( .كنيم مي و از آن جمله كشورهاي جهان اسالم پيدا سوم جهان كشورهاي
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  . فرايند استعمارزدايي2
، مـوج  1960و  1950هـاي   پيشـينة اسـتعماري شـديد و تبعـات آن، در طـول دهـه       پس از اين

استعمارزدايي در كشورهاي در حال توسعه، نياز مبرمي را به بازسازي ايـن كشـورها و اجـراي    
اي كه تنهـا   . پديده)Schement, 2002: 932(وجود آورد  توسعة اجتماعي، سياسي و اقتصادي به

ان از كشورهاي مستعمره همراه بـود و علـت آن را بيشـتر بايـد در     با خروج فيزيكي استعمارگر
  وجو كرد. شرايط حاكم بر استعمارگران جست

 هاي وام و ها قرض بار زير و بود شده ورشكسته عمالً دوم جهاني جنگ پايان در كبير بريتانياي
 دريافت هند ملهج از مستعمراتش از بسياري حتي و آمريكا متحدة اياالت از كه بود رفته بسياري
 و فرانسه. بودند شده تبديل طلبكاران پس از آن قبل از جنگ، به بدهكاران ترتيب، بدين. بود كرده
 دوباره تا كردند مي تالش و بودند شده توقف به مجبور بودند، شده اشغال آلمان توسط كه نيز هلند
 و فرانسه كه حالي در. سازند اربرقر مستعمراتشان در هم و خود كشور در هم را خود اقتدار بتوانند
 هاي جنگ شد، مي اداره هلند پادشاه رياست به كه ها داچ ةاتحادي و فرانسه اتحادية كمك با هلند

 هند به شديدًا حاال كه انگليس بودند، كرده آغاز مستعمراتشان به دوباره دستيابي براي را بزرگي
 با شد، مي محسوب برايش خطري نيز هندوستان يهند  ـ  انگليسي قدرتمند ارتش البته و بود بدهكار
 پرداخت براي عوض در و برداشت استعمارزدايي براي را گام اولين 1947 در هند استقالل اعالم
 اما. بخشيد توسعه آفريقا در را استعمارش فرانسه، همانند كه هرچند. گرفت قانوني مهلت اش بدهي
 در شان اقتصادي اهداف به توانند نمي ديگر كه نددريافت كشور دو هر ،1950 دهة هاي ميانه در

 كشورها اين در كه ستا اي هزينه از كمتر مستعمرات از حاصل سود و يابند دست ها مستعمره
 و استعمار ادامه بود، گفته ها سال همان در فرانسه وزير نخست مثالً كه طوري به. شوند مي متحمل
. دهد مي كاهش درصد25 تا را فرانسويان زندگي طحس مستعمرات، در اقتصادي هاي ريزي برنامه

  ),Rothermund 20 -15 :2006(بود.  رسيده فرا شدن تسليم زمان بنابراين
دهنـدة   كشور با اكثريت جمعيت مسلمان را كه در طـرح حاضـر، تشـكيل    51در زير ليست 

اسـت. ايـن    دهشـان ارائـه شـ    ري و اسـتعمارزدايي همراه پيشينة استعما جهان اسالم معاصرند، به
  :شوند بندي به سه دستة اصلي تقسيم مي كشورها در يك دسته
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  اند از: . كشورهايي با پيشينة استعماري مستقيم كه عبارت1

 سال  نام كشور  رديف
 استقالل

 استعمارگر
  توضيحات اصلي

  انگليس 1919 افغانستان  1
  فرانسه 1962 الجزاير  2
  مستقل شد.1971تحت حمايت انگليس بود و19در طول قرن انگليس 1971 بحرين  3
  انگليس 1971 بنگالدش  4
  مستقل شد.1984تحت حمايت انگليس بود و 1888از سال انگليس 1984 برونئي  5
  فرانسه 1960 بوركينافاسو  6
  فرانسه 1960 چاد  7
  فرانسه 1975 كومور  8
  فرانسه 1960 ساحل عاج  9
  فرانسه 1977 جيبوتي  10
  انگليس 1922 مصر  11
 مستعمره ايتاليا و سپس انگليس بود. 1941تا انگليس 1952 اريتره  12
 ) است.1936ـ41دوران استعمارش بسيار كوتاه ( ايتاليا 1941 اتيوپي  13
  انگليس 1965 گامبيا  14
  فرانسه 1958 گينه  15
  هلند 1949 اندونزي  16
گليس اشغال شد و تا پيش از آن مستعمرة امپراتوري توسط ان 1920در  انگليس  1932  عراق  17

 عثماني بود.
  انگليس 1946 اردن  18
  روسيه 1936 قزاقستان  19
  انگليس 1961 كويت  20
  از امپراتوري عثماني جدا كرد.1920فرانسه لبنان را در فرانسه 1943 لبنان  21
و  1943نيروهاي عثماني پاك كرد و تـا  از1911ايتاليا ليبي را در سال  ايتاليا  1951  ليبي  22

 جنگ جهاني دوم جايگزين آن شد.
 توسط ژاپن اشغال شد.1945تا 1942از انگليس 1963 مالزي  23
 جزو كشورهاي تحت حمايت انگليس بود. 1887از انگليس 1965 مالديو  24
  فرانسه 1960 مالي  25
ا بـوده و سـپس مسـتعمره فرانسـه     اسـپاني در اشغال1912تا 1860از  فرانسه  1956  مراكش  26

  است.شده
  فرانسه 1960 نيجر  27
  انگليس 1960 نيجريه  28
  انگليس 1947 پاكستان  29
  انگليس 1971 قطر  30
  فرانسه 1960 سنگال  31
  فرانسه 1961 سيرالئون  32
 انگليس و  1960  سومالي  33

 ايتاليا
شي مستعمرة ايتاليـا بـود   بخشي از آن مستعمرة انگليس و بخ 1960در

 كه تركيب شدند و سومالي را تشكيل دادند.
  انگليس 1956 سودان  34
  پس از جنگ جهاني اول، فرانسه سوريه را از عثماني جدا كرد. فرانسه 1946 سوريه  35
  انگليس 1964 تانزانيا  36
  فرانسه 1956 تونس  37
  عثماني 1923 تركيه  38
امارات متحده  39

   انگليس  1971 عربي

و1918  يمن  40
1967 

 وعثماني
 انگليس

از  1967از اسـتعمار عثمـاني و يمـن جنـوبي در     1918يمن شمالي در
 استعمار انگليس مستقل شد.

  فرانسه 1960 موريتاني  41
  انگليس 1948 فلسطين  42
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لبتـه غالبـاً   نوعي مستعمرة شوروي بودند و ا . كشورهاي عضو اتحادية جماهير شوروي (كه به2
 اند از: هريك داراي پيشينة استعماري جداگانه نيز هستند) عبارت

 توضيحات استعمارگر اصلي سال استقالل نام كشور  رديف

  امپراتوري عثماني  1944  آلباني  1
 1960تحت سلطة ايتاليا / تـا  1944تا1939از 

چـين   ءجز 1978جزء اتحاد جماهير شوروي / تا 
 است.بوده

اتحــاد جمــاهير شــوروي ءجــز1990تـا1920از  روسيه  1918  جانآذرباي  2
 است.بوده

  روسيه  1936  قرقيزستان  3
جمهوري شد كه عضو اتحـاد جمـاهير   1936در

بــا فروپاشــي شــوروي  1991شــوروي بــود و در 
  مستقل شد.

  روسيه  1917  تاجيكستان  4

تحت امـر   1870و1860هايها در دههتاجيك
، 1917دنبـال انقـالب    روسيه درآمدنـد، امـا بـه   

قدرت روسيه در آسياي مركزي كاهش يافت. از 
دنبـال   ها درآمدند و بـه  تحت امر بلشويك 1925

 فروپاشي شوروي مستقل شد.

  روسيه  1924  تركمنستان  5
ـ 1800ةاز اواخر دهـ  ي از روسـيه شـد و در   جزئ

جمهوري شـد كـه عضـو اتحـاد جمـاهير       1924
  شد. شوروي بود و با فروپاشي آن مستقل

  روسيه  1924  ازبكستان  6
 1924در اشغال روسـيه بـود و   19از اواخر قرن 

جمهوري سوسياليستي تشكيل داد و بـا فروپاشـي   
 شوروي مستقل شد.

  اند از: اند) عبارت . ساير كشورها (كه عموماً داراي پيشينة استعماري غير مستقيم بوده3
 حاتتوضي استعمارگر اصلي سال استقالل نام كشور  رديف

    ايران  1

  عمان  2
رابطـة بسـيار نزديكـي بـا     18از اواخر قرن  

انگليس داشت، اما خـود مـدعي اسـت كـه     
 است.مستعمرة آن نبوده

    عربستان سعودي  3

  The Routledge Companion to Decolonization (2003) & The CIA World Factbook (2013) .منبع 
 كه شود مي تبع آن، مسائل بسياري و به بلندمدت پيامدهاي به منجر استعمارزدايي اين فرايند

 جمله از و كنوني دوران در اجتماعي علوم انديشمندان از بسياري مطالعات محوري مسئلة
  )Flood and Frey, 2003: 399(. است شده شناسي جامعه راست جناح انديشمندان و روشنفكران

 اقتصاد” ،“جمعيت” مشكل به ،استعمارزدايي جغرافياي نام با خود اثر آيزنارد در مثالً هيلدبر
 بخش چهار در مستعمره كشورهاي در “فرهنگي استعمار” و “اي ناحيه هاي تفاوت” ،“استعماري
 استعمار از حاصل مسائل و مشكالت عنوان به كبير، اقيانوس و آسيا آفريقا، التين، آمريكاي
 گرو در را ها آن از رهايي و داند مي مستعمرات قعيوا استقالل از مانع را همگي و كند مي اشاره
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 اعتبار بي گذشته يك از مانده جا به مناسبات و ها ساخت شكل تغيير براي انقالبي سياست يك
  )234: 1372 آيزنار،(ندارد.  ارزشي هيچ كه داند مي

 زدايياسـتعمار  راهنمـاي  عنـوان  با خود كتاب از فصلي راترموند در در همين راستا، دايتمار
 ســلطة ميــراث” عنــوان تحــت(The Routledge Companion to Decolonization)  راتلــج

 بخـش،  هشت طي را مستعمره كشورهاي در استعمار از حاصل مشكالت و مسائل ،“استعماري
  :پردازيم مي ها آن به اختصار به زير در كه شمارد برمي

 ملي دولت حكومتي قالب استقالل، اندور آغاز با مستعمره كشورهاي اكثر ملي. دولت قالب. 1
(nation state) استعماري هاي دولت جايگزين خود اساسي قانون در را (colonial state) 

 و شناختند نمي را آن و داشتند ملي دولت از مبهمي ذهنيت غالباً مردم آنكه حال كردند؛
 را استعماري دولت ها آن. شناختند مي خود براي قدرتي اهرم عنوان به را آن نيز رهبران خود
 در استعماري دولت ساختارهاي آنكه حال كردند؛ گذاري قانون را ملي دولت و كردند رها

  .ماند باقي نخورده دست و نكرد تغييري كشورها اين از بسياري
 آغـاز  در مردم كه معنا اين به. هاست ملت بازپروري و بازسازي نيازمند ملي دولت عالوه، به
 ملـي  دولت يك شهروندان را خود ملي، دولت يك تحت و مستقل كشور يك رد زندگي دوران
  .  كنند مي فكر گذشتة خود اي منطقه هويت ذيل كه حالي در يابند، مي جديد

 از پس مستعمره كشورهاي از بسياري اساسي قانون استعماري. اساسي قانون پيامدهاي. 2
 انتقال هموارسازي هدف با قوانين اين زيرا شدند؛ استعمارزدايي فرايند دستخوش استقالل،
 بسياري در اما .بودند شده نوشته مستعمره كشورهاي داخل به استعماري كشورهاي قدرت

 برخي كردن اضافه به تنها و بوده ناچيز موجود، اساسي قانون در تغييرات اين موارد از
 اين بدنة سياسي هنتيج در و است شده محدود انديشه اساسي مباني و بنيادين و پايه حقوق
 استعمارگرانشان توسط پيش از كه پردازند مي فعاليت به چارچوبي در همچنان كشورها
  .است شده تعيين

 نظام اين در تحصيالت و غربي آموزشي نظام استعمارزده. هاي ذهن و تحصيل فرايند. 3
 استعماري ميراث عناصر پايدارترين و ترين مهم از يكي آموزشي، رسمي نظام يك عنوان به
 از بسياري و ها نظام اين آموختگان دانش كه نحوي به. است بوده مستعمره كشورهاي در

 ابعاد تمام در كردند، ترك را خود كشور استعمارگر، كشورهاي در تحصيل براي كه افرادي
 آموزشي نظام زيرا. استعمارگرند كشور شهروندان مشابه و غربي نظام تأثير تحت شان زندگي

 فكر طرز و الگو يك كه است مشخصي و ثابت درسي برنامة و محتوا داراي كشورها اين در
 ارمغان به دنيا سراسر از آموختگانش دانش براي مستقل، تفكر جاي به را غربي مشخص

 و استعمارگر كشورهاي در زندگي خاطر به نيز خود معموالً افراد اين عالوه به. آورد مي
 تبديل غربي يك به واقعاً خواهند مي و كرده ها آن از رداريالگوب به دست ها، آن در تحصيل
 از مانده باقي ميراث اين. شوند پذيرفته عادي شهروند يك عنوان به كشورها اين در تا شوند
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 هاي ذهن پيدايش به ادامه در شده، استعمارزدايي كشورهاي در استعماري آموزشي نظام
  .انجاميد كشورها اين در را استعمارزده

 كـه  حقـوقي  و قضايي هاي سيستم كارشناسان و دانان بروكراسي. حقوق و قضايي هاي سيستم .4
 انـد  آموزشي نظام اين حاصل همگي كنند، مي تعيين كشورها اين در را اداري و حقوقي نظام
 سيستم ترتيب اين به. اند گذرانده كشورها آن در را خود تحصيالت حتي ها آن از بسياري و

 بـه  همچنـان  اسـتعماري،  قبلـي  گستردة قـوانين  طرد وجود با كشورها، اين اداري و قضايي
 بروكراسـي  و حقـوقي  نظـام  كـه  هسـتند  طرفانة غربي بي هاي بيانيه و قوانين از متأثر شدت
 مشـكالتي  برايشان و نيست كشورها اين نيازهاي گوي پاسخ و كند مي تحميل را ها آن اداري

  .آورد مي وجود به را
 از مانده باقي ميراث از اداري، و حقوقي هاي نظام مانند نيز نظامي مي. سازماننظا سازمان. 5

 ها سال مستعمره، كشورهاي در نظامي نيروهاي و ها ارتش كه چرا. شدند پذيرفته استعمار
 ها آن براي جهاني، هاي جنگ دو هر طول در حتي و بودند استعمارگر كشورهاي امر تحت

 كشور به كشورهايشان، استقالل از بعد نظامي، هاي گروه و ها شارت اين اما. بودند جنگيده
 دستور بيرون در خود خارجي فرماندهان از همچنان كه حالي در شدند، داده بازگشت

 فكر به را ملي رهبران كه شد ختم 1964 سال هاي شورش به مسئله اين. گرفتند مي
  .انداخت كشورهايشان نظامي هاي گروه و نيروها از استعمارزدايي

 و بهداشتي امكانات سطح رفتن باال و عمومي سالمت رشد جمعيت. رشد و عمومي سالمت. 6
 اين در مير و مرگ نرخ كاهش به منجر ران،گاستعمار توسط مستعمره كشورهاي در دارويي
 بار به را فراواني مشكالت كه است شده ها درآن جمعيت روية بي افزايش نتيجه در و كشورها
 تـا  باشند داشته بچه زيادي تعداد بايد كنند مي فكر سابق مانند همچنان نيز مردم. است آورده
 ياري براي ها بچه از تعدادي افتاد، مي اتفاق بسيار سابقاً كه ها آن از تعدادي مرگ صورت در
 نيـز  خـانواده  تنظـيم  هـاي  آمـوزش  و ها برنامه نتيجه، در و بمانند باقي پيري دوران در ها آن

  .نيست اثرگذار و شود نمي گيرفرا خيلي
 نرخ افزايش شاهد استعمارزده، كشورهاي در جمعيت افزايش با شهرنشيني. رشد و مهاجرت. 7

 هـاي  ناحيـه  گيـري  شـكل  بـه  منجـر  كه اي پديده. هستيم نيز شهرها به روستاها از مهاجرت
 يشرفتة غربيپ و بزرگ هاي ساختمان و ها محله كنار در و شهرها مركز در بسياري فقيرنشين

  .است شده
 مستعمره كشورهاي مردم زندگي سبك روي مشهودي طور به استعمار ميراث زندگي. سبك. 8

 جمعي، ارتباط هاي رسانه توسط استعمار، دورة يافتن پايان با كه اي پديده. است گذاشته اثر
نشانة  ،مردان مورد در حداقل غربي، پوشش و لباس مثالً. يافت امتداد قبل از قدرتمندتر
  )Rothermund, 2006: 243-56(. است بودنشان نخبه و بودن كرده تحصيل
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 وجـود  عدم طور توليدشان و همين وضعيت آشفتگي و نامنظم ساخت خاطر اين كشورها به
 هـويتي ماننـد   بـي  و اي واسـطه  اقشـار  رشـد  بـا  همـواره  هـا،  صنعتي واقعـي در آن  داري سرمايه
 انـد  ها مواجه مانند آن و فساد باندهاي قاچاقچي از اعم ها دسته ساير و بگيران رشوه خوران، نزول

 از همـواره  نـدارد،  را طبيعي هاي اهرم با كشور ةادار توان كه آنجا از در اين كشورها حاكميت و
 ثقفـي (كند.  مي استفاده موجود حاكميت حفظ براي كشتار شكنجه و همانند غيرطبيعي هاي اهرم

  )125: 1375 خراساني،
نوعي نسبت به اين تغييرات و بازسازي در  وي ديگر، كشورهاي جهان اسالم نيز هريك بهاز س

دورة استعمارزدايي تاكنون واكنش نشان دادند و رويكردهاي مختلفي را در قبال آن اتخاذ كردند و 
گـذر  در كتاب  . از همين رهگذر، دنيل لرنر)Schement, 2002: 932(دچار تغييرات اساسي شدند 

كه حاصل تحقيقات او در شش كشور مسلمان ايـران، اردن، سـوريه، مصـر، لبنـان و      سنّتي جامعة
شدن اين جوامع سنّتي را بررسي كرده و اين كشورها را در مواجهـه بـا    تركيه بود، سرعت شكسته

. (Lerner, 1958)است  ناميده“ در حال گذار و انتقال”ـ مدرن و  روند نوسازي، در ميانه طيف سنّتي
ها همگي حاكي از وقوع تغييرات در حوزة فرهنگ و ارتباطات كشورهاي مذكور است و منتج  اين

است كـه در   به مسائل فرهنگي و ارتباطي متنوعي در هر يك از كشورهاي با اكثريت مسلمان شده
  تر يكي از اين كشورها يعني كشور تونس خواهيم پرداخت. ادامه به بررسي دقيق

  داد در تونسپيشينة استعمار و استب
  الف. استعمار در تونس

 فتوحات راستاي در اسالم ميالدي و با ورود سپاه 670ورود اسالم به منطقة تونس در سال 
). به همين ترتيب، 20 :1369(هيسكت،  تونس آغاز شد اعظمي از بخش آفريقا به در خود

عثماني به اين كشور و فتح آن در  حملة تركانتوان مقارن با  شروع استعمار در تونس را مي
 شد؛ سست سرزمين اين بر عثماني سلطة هفدهم، قرن اواخر از اما .دانست 1574 سال
 سلسله يك گذار ن بنيا تونس در عثماني نظامي نيروهاي رهبران از يكي 1705 در كه اي گونه به

يف عثماني باعث همين تضع .بود عثماني الحماية تحت كه شد حسيني سلسلة نام به پادشاهي
 تونس كشور و دولت امور در فرانسه و اسپانيا هاي دخالت نوزده قرن اوايل ازشد تا در مقابل، 

 هنوز كه تونس وقت حاكم و كشيده لشكر تونس به فرانسه 1881 در سرانجام و گرفت باال
 ةيالحما تحت تونس آني ط كه كرد باردو قرارداد عقد به مجبور را بود عثماني اياالت از يكي

  )72 ـ 85 :1373 شاهي، امير از نقل به 318 ـ 320 :1377 راد، محسنيان( شد.  فرانسه
هاي آن كشـور   رفت كه حتي رسانهگ استعمار فرانسه بر تونس چنان ابعاد وسيعي را دربر مي

تـونس   حاكمـان  تاريخ آن ازرا نيز از آن خود كرده و با اهداف استعماري خود تطبيق داده بود. 
 امـور  ةادار و داشـته  تشـريفاتي  سـمت  و لقـب  يـك  شدند، خوانده مي (Bye)“باي” عنوان با كه
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 بـر  ،1948 اوت 26 در نحوي كـه مـثالً   به .بود فرانسه دولت مقيم ةنمايند دست در عمالً كشور
 در تـونس  در ويرادي انحصار ادارة شد، خوانده مي“ باي”كه  كشور تشريفاتي پادشاه فرمان طبق
الحمـايگي   از تحـت  بعـد  سال سهحتي تنها  گرفت و قرار(RTF)  فرانسه ونيزيتلو ويدرا ارياخت

 نشـريات  از حمايـت كامـل   در تـونس و  مطبوعـات  قـانون  ، اولـين 1884تونس يعني در سال 
  )334: 1377راد،  شد. (محسنيان تصويب فرانسوي

 از جنگ جبهة يك به تأثير قرار گرفت و تبديل شدت تحت دوم نيز تونس به جهاني در طول جنگ
 هاي دولت جنگ رسماً به ،1943 و 1942 هاي سال درهايي كه  شمالي شد. جنگ آفريقاي نبردهاي
 مبارزات ).19: 1382 دوست تهراني، اندازه كشور شدند (نمك و باعث ويراني بي مبدل متفق و متحد

 خود به اي تازه جاو دوم جهاني جنگ از بعد هاي سال در طلبانه استقالل و ملي هاي شورش و
 خود فعاليت بورقيبه، حبيب رهبري به نئودستور نام به جديدي نهضت و دستور نهضت. گرفت

 و 1955 سال در خودمختاري اعطاي به 1950 دهة در گسترده هاي ناآرامي. دادند گسترش را
 در هفرانس الحمايه تحت ادامه، سلطنتدر. انجاميد 1956 سال مارس 20 در تونس كامل استقالل

 حبيب .رسيد قدرت به بورقيبه حبيب رهبري تحت نئودستور حزب و شد ملغي 1957 سال
 كشور تشريفاتي پادشاه باي، آخرين وزيري نخست ابتدا به نئودستور، حزب رهبر بورقيبه
و با برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري در تونس، باي كنار گذاشته شد و  شد منصوب

  )317: 1377راد،  (محسنيان جمهور تونس شد. بورقيبه اولين رئيس
  ب. استبداد در تونس

و نظامي اقتدارگرايانـه را بـه نمـايش     زد وسيعي تحوالت به دست آغاز همان از بورقيبه حبيب
را  اسـتعمار  دوران بـه  مربـوط  كليساي صد يك حدود او در همان سال اول حكومتش .گذاشت
 نظـام  و اسـتعمار  پروردگـان  از دسـت  كـه  را دولـت  كارمنـدان  درصـد 65 تقريباً و كرد مصادره
   .كرد بركنار بودند پادشاهي
 نامناسب اوضاع با همراه تام، اختيارات با جمهوري رئيس و وجود حزبي تك نظام تدريج به

 شد و 1980 اي در سال هاي گسترده منجر به شورش كه آورد وجود به را بدي شرايط اقتصادي
 تظاهرات بعد سال. شدند مجروح و كشته تن صدها ارتش، و پليس اب مردم هاي گيريدر اثر در
 آغاز همان در ولي آغاز تونس مختلف شهرهاي در و تر گسترده سطحي در راهپيمايي و
 با مخالفت در اعتصاباتي دولتي هاي بخش از بعضي در متعاقباً شد. سركوب شدت به

 احزاب رهبران از اي عده انزم هم. داد روي بورقيبه شخص و دولت عمومي هاي سياست
ها در  در ادامة درگيري .)72ـ85 :1373 اميرشاهي، از نقل به 318: همان( شدند دستگير اسالمي
 گروه آن برجستة اعضاي از تن 46 (پيشرفت اسالمي) و اسالمي اتجاه رهبري كادر ،1987 سال

  .شد آغاز دانشگاه در وسيعي هاي دستگيري و شدند بازداشت
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 مواجه راديو از غيرمنتظره خبري پخش با تونس مردم سال، همان نوامبر فتمه روز صبح
 وزير، نخست علي، العابدين زين ژنرال آن، طبق كه كرد پخش را اي بيانيه تونس راديو. شدند
 كه كرد اعالم بورقيبه حبيب از قدرداني ضمن و اعالم قوا كل فرماندة و جمهور رئيس را خود
. است شده گذارده كنار بيماري و سن كهولت علت به بورقيبه حبيب اسي،اس قانون 57 مادة طبق
 را جمهوري رئيس بودن العمر مادام كه اساسي قانون از مفادي در تجديدنظر لزوم بيانيه همين در

 و سياسي امور در دخالت به نسبت مردم حق بر بيانيه نيز انتهاي در. شد مطرح شود مي سبب
 ترتيب اين به .شد تأكيد تونس و مريكاآ متحدة اياالت ميان سنّتي دوستي همچنين و اقتصادي

  )319 :همان(  يافت. خاتمه بورقيبه حبيب ساله يك و سي حكومت ،1987 نوامبر 7روز
 اتجاه اسالمي حزب جمله از سياسي هاي گروه و احزاب تمامي رهبران ،1988 نوامبر در علي بن

 به بود تونس جامعة هاي اولويت مورد در توافق دربرگيرندة كه ملي ميثاق يك و پذيرفت حضور به را
 اين اما. درآمد دولت كنترل كامالً به قبلي ناآرام اوضاع ترتيب اين به. رسيد حضار همة امضاي
 كشور رسيد فرا جمهوري رياست انتخابات كه هنگامي و نداشت ادامه بيشتر 1989 آوريل تا اوضاع
  )320: همانبازگشت. ( بورقيبه حبيب خفقان دوران به مجدداً
درصـد آرا بـه   89بار متوالي و با كسب بيش از  نبراي پنجمي 2009اكتبر سال  24علي در  بن

زيده شد؛ آن هم در انتخاباتي كه مثل هميشه تنها يـك  گجمهوري كشور تونس بر سمت رياست
حـال، در ايـن    علي اين بار چقـدر رأي خواهـد آورد. بـا ايـن     نامزد داشت تا روشن كند كه بن

شدت ممانعت شد و از چند ماه قبـل از   ها به هاي مخالف در رسانه انتخابات نيز از حضور گروه
علـي بـراي    نگاران و اصحاب رسـانه منتقـد بـن    هاي شديدي براي روزنامه انتخابات، محدوديت

مهم  يعلي پيش از برگزاري انتخابات و در يك سخنران اي ايجاد شد. بن فعاليت و حضور رسانه
نگاران، پس از برگـزاري انتخابـات    اگر هركسي از جمله روزنامه«خطاب به منتقدانش گفته بود 
و  »رد خواهـد شـد  شدت با او برخـو  اي وارد كند، طبق قانون به در صحت آن خدشه و يا شبهه

بالفاصله پس از اعالم نتايج به اين تهديد جامة عمل پوشانيد و شروع به حملـه و دسـتگيري و   
  )Reporters Sans, 24 Oct 2009(هاي منتقد كرد.   نگاران و رسانه داني كردن روزنامهزن

علـي در تـونس، بـاألخره مـردم معتـرض بـه        العابـدين بـن   سال ديكتاتوري زين 23پس از 
علي پايـان   ماه اعتراض خياباني موفق شدند به حكومت بن ها ريختند و پس از حدود يك خيابان

، وي را به تبعيد بفرستند. سازمان خبرنگاران بدون مـرز در گـزارش   2011 ژانويه 14داده و در 
ــه  14 ــيس  2011ژانوي ــرد، رئ ــالم ك ــن خــود اع ــور ب ــي در نطــق آخــرش در ســمت   جمه عل

جمهوري تونس در همين روز به مردم قول داد كه آزادي مطلـق اطالعـاتي و دسترسـي     رياست
. چنـد سـاعت پـس از ايـن سـخنراني،      آزاد به اينترنت را براي همگان ممكن خواهـد سـاخت  

هـاي اجتمـاعي    بـوك و شـبكه   ها و صفحات اينترنتي از جمله صـفحات فـيس   بسياري از سايت
، رفـع فيلتـر شـدند و همچنـين،     “راديـو كلمـه  ”طور راديوهاي خصوصي مانند  مجازي و همين

ين اقدامات مانع از نويسان زنداني نيز همان روز آزاد شدند. اما ا نگاران و وب تعدادي از روزنامه
  )Ibid, 2011(انقالب مردم نشد و حكومت به دست نظاميان افتاد. 
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  مسائل فرهنگي و ارتباطي در تونس
پيشينة تاريخي آكنده از استعمار و استبداد تونس بر فضاي فرهنگي و ارتباطي اين كشـور تـأثير   

همـين روسـت كـه معتقـد      كوايل نيز بدان توجه كرده و از اي كه دنيس مك است. پديده گذارده
ها در كشورهاي در حال توسعه و سـنجش ميـزان    است، براي بررسي نقش و كاركردهاي رسانه

ها در آن جامعه توجـه   گيري رسانه هاي تاريخ و بستر اجتماعي شكل اثرگذاريشان، بايد به ريشه
  )25: 1389كوايل،  كرد. (مك

طور كـه در بحـث پيرامـون     ور، همانعالوه در بررسي مسائل فرهنگي و ارتباطي يك كش به
ادبيات مسئله آمد، بررسي مسائل اجتماعي در جامعه، بيش و پيش از هر چيز با بررسي روابـط  

بنـابراين   )Sirohi et al, 2009: 6(شـود   ميان نهادهاي اجتماعي با يكديگر است كـه محقـق مـي   
و “ حاكميـت ”يـان دو نهـاد   مسائل فرهنگي و ارتباطي در كشور تونس، با تبيين روابـط م تمركز 

شناسـانه از رابطـه    رسد براي شناختي آسـيب  نظر مي ممكن خواهد بود. ضمن آنكه به“ ها رسانه”
هـا نيسـت    هـا بـا رسـانه    تـر از رابطـة ميـان دولـت     هايشان هيچ شاخصي دقيـق  ها با ملت دولت

عنـوان بازنمـاي    بـه “ اي قوانين رسـانه ”دو عنصر تمركز بر ). بنابراين با 11: 1377راد،  (محسنيان
  شود. مي عنوان بازنماي واقعي آن پيگيري به“ ها برخورد عملي حكومت با رسانه”رسمي اين رابطه و 

  اي تونس قوانين رسانه .1
شايد اولين رد پاي حضور پيشينة استعماري تونس در فضاي فرهنگي و ارتباطي آن كشور را 

قانون مطبوعات در تونس  عات آن يافت. اولينبتوان در سير تطوري قانون اساسي و قانون مطبو
 و تفوق طور كه پيش از اين بدان اشاره شد، منجر به تثبيت تصويب شد و همان 1884 سال به

 اجازه قانون اين. اي كشور شد استعمارگران فرانسوي در فضاي رسانه فرهنگي و سياسي برتري
 و آزاد سيستم يك تحت تونس، در زبان ايتاليايي و فرانسوي مطبوعات توزيع و انتشار داد مي

  )326: همان( .شود اداره گرفت مي الهام ايتاليا و فرانسه از كه روشنفكرمĤبانه
 مطبوعات پاگرفتن انحصارگرايي قانون مذكور براي استعمارگران تا حدي بود كه مستقيماً از

 مذكور، مطبوعات نقانو 6 مادة 4 بندكرد. آنچنان كه  مي جلوگيري شدت به اسالمي، و بومي
 به مطبوعات چاپ نتيجه در و شناخت مي خارجي زبان يك فرانسه مستعمرات در را عربي زبان
 سنگيني مجازات قانون، فاحش نقض چون عربي مكتوبات و مطبوعات واردات و عربي زبان
 فرانسه شهروندي حقوق از كه كساني تنها اين قانون، اساس داشت. ضمن آنكه بر پي در

 بتوانند اينكه براي مسلمانان بنابراين. كنند منتشر را اي مطبوعه توانستند مي بودند داربرخور
 و فرانسوي زبان و آمدند درمي فرانسه دولت تابعيت به بايد نخست كنند، منتشر اي نشريه
 براي نشريه انتشار خواهان كه تونس مسلمانان كه بود طبيعي. پذيرفتند مي را فرانسوي فرهنگ
بورزند و از  اجتناب كار اين انجام از بودند، اسالمي امت با قرابت و خود اسالمي يتهو حفظ

اي ببرند.  همين رو هرگز نتوانستند در دوراني كه روزنامه را شناخته بودند، از آن بهره
  )25: 1382دوست تهراني،  (نمك
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شد  نس باعث ميزده در تواي استعمار فضاي ارتباطي و رسانهاي از  گيري چنين پيشينه شكل
تا پس از استقالل اين كشور از دست استعمارگران نيز نتوان تغيير چشمگيري در اين فضا ديـد.  

برخي مـواد   اصالح با و صرفاً 1988 اوت ها در پس از استقالل، اولين قانون مطبوعات و رسانه
 بـه  ايـد عق ابـراز  جهـت  بيشـتري  آزادي قبلي تصويب شد. البته اين اصالحات مطبوعات قانون

 اي حرفـه  شـرايط  بهبود در خصوصي، مطبوعات توسعة از حمايت كرد و سواي اعطا مطبوعات
اما نتوانست نقش اساسي در بهبـود روابـط ميـان ايـن دو نهـاد       .داشت نقش نيز نگاران روزنامه

  )327: 1377راد،  اجتماعي بازي كند. (محسنيان
ط حكومت ديكتاتوري در تونس، در اما مدت كوتاهي پس از پيروزي انقالب و پس از سقو

نويس قانون اساسي جديد، دو ماده از آن بـه   و در خالل بررسي پيش 2011نوامبر سال  2تاريخ 
تصـويب نهـايي    2014هاي تونس اختصاص يافت كه در سـال   آزادي بيان و مطبوعات و رسانه

نتشار را تضمين كرده ها و مطبوعات و آزادي ا آزادي رسانهقانون اساسي تونس،  115شد. مادة 
ها بر سـر راه جريـان    محدوديت ةاست. طبق اين قانون هم نگاران دفاع كرده و از حقوق روزنامه

نگاران محافظت شـود و بـراي هـر     آزاد اطالعات بايد حذف و از منابع خبري محرمانه روزنامه
يكـي وارد كنـد،   اي هر نـوع آسـيب فيز   نگار يا اصحاب رسانه كس كه به هر خبرنگار يا روزنامه

  است. بيني شده مجازات پيش
ورزد كه آزادي انتشـار را   اي اهتمام مي قانون مذكور به تشكيل يك گروه مستقل رسانه 116مادة 

هـاي   ها و فرسـتنده  كند. اين گروه كه مستقل از دولت است، به صدور مجوز براي شبكه تضمين مي
ين گروه آنقدر است كه براي اسـتخدام خبرنگـاران و   اختيارات ا ةپردازد. دامن راديو و تلويزيوني مي

  Sans, 2 Nov. 2011) (Reportersهاي دولتي نيز تأييد اين گروه الزم است.  اصحاب رسانه
ارتباطات پيش روي اين كشور آن باشـد  د كه يكي از مشكالت مهم فرهنگ و رس نظر مي به

شـدن آن در جامعـه    بع درجة نهادينهشدت هنجاري و تا كه چون پايبندي به آزادي بيان امري به
اي كه از آن ياد شد، در عمل قوانين حـامي   است. در آينده هر آن امكان دارد كه تونس با پيشينه

كه سازمان جهاني خبرنگاران  اي زير پا بگذارد. آنچنان آزادي را بدون لغو، در يك سكوت رسانه
دند، با وجود تصويب قانون اساسي و اعالم كر 2012ژوئن  27بدون مرز در گزارشي در تاريخ 
ذرد، هنوز گ ميها  ماه از تصويب آن 8و با اينكه بيش از  2011قانون مطبوعات جديد در نوامبر 
ها و اصحاب رسانه در اين كشور بـرخالف قـانون    گيرد و رسانه مورد استفاده و استناد قرار نمي

  )(Ibid, 27 Jun. 2012مصوب، هنوز آزاد نيستند. 
  ها رخورد حكومت با رسانهب .2

هـا و نشـريات تونسـي همـواره در      ، روزنامه1884در دوران استعمار، با وجود قانون مطبوعات 
 ها و ابزاري براي اهـداف اسـتعماري بودنـد. تـونس     ، تحت كنترل شديد آنارگراندستان استعم

ه متعلـق بـه   شـد كـ   التونسـي  الرائـد  نـام  با رسمي روزنامة يك صاحب 1860 سال در بار اولين
 متعددي نشريات ،1955 سال در تونس استقالل زمان تا 1860 سال از .استعمارگران فرانسه بود
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 به ها سال كه نشرياتي كنار در كوتاه عمر با اما آن مانند و تجاري مذهبي، سياسي، موضوعات با
 عربي زبان به كه عربي  ـ  يهودي نشرية عنوان 73 جمله از. شدند منتشر دادند، ادامه خود انتشار

 تا كه يهودي مطبوعات اين. بودر المبش ها آن ترين قديمي و شدند مي منتشر عبري الفباي با اما و
 .يافتنـد  كـاهش  شـدت  به مستمري طور به جنگ از پس يافتند، توسعه و رشد اول جهاني جنگ

 پيام ها آن ترين ممه كه فرانسه زبان به معروف روزنامه سه تونس، در استقالل از قبل همچنين تا
  )44: 1387شد. (جعفري،  مي منتشر بود، تونس

 بـر  تـونس  دولـت علي نيز،  هاي استبدادي بورقيبه و بن بعد از استقالل و در دوران حكومت
 بـه  مقتضـي،  مـوارد  در و كرد مي كنترل را ها آن و داشته دقيق نظارت كشور اين هاي رسانه تمام

انـد و   هـا در تـونس در انحصـار كامـل دولـت      رسـانه  .زد مـي  دست ها آن با شديد برخوردهاي
تأثير انواع فشارها و برخوردهاي شديد دولتـي، دچـار    هاي خصوصي اين كشور نيز تحت رسانه

  خودسانسوري شديد هستند.
 را اطالعاتي رسمي دبيرخانة يك ،1956 مه ماه يعني استقالل، سال همان در تونس دولت

 جانبة يك با توجه به سياست. داشت را كشور مطبوعات بر نظارت و اداره مسئوليت كه كرد ايجاد
 شدت به مطبوعاتي نئودستور، روشن است كه آزادي دولت حزب تسلط تنها يك بري مبتن دولت
 از درصد50 تا 30 كه موظف بودند 2011تا پيش از انقالب  تونسي هاي روزنامه مثالً .بود محدود
  )19: 1384(كيايي،  كنند. تأمين دولتي مؤسسات بين از را خود هاي روزنامه كاركنان

 دولتي آگهي توزيع براي ATCEاقدام به تأسيس سازمان  1990علي در سال  همچنين دولت بن
از طريـق   مطبوعـات ناپسـند از نظـر دولـت اشـاره كـرد و ضـمناً        به آگهي ندادن و مطبوعات ميان

 پنهـان  سانسـور  همواره بـه اجـراي  ، دبيرانسر با توجيهي هاي گردهمايي تشكيل و تلفني دستورات
. اين وضعيت اختناق و سانسور )327ـ29: 1377(محسنيان راد، زد  دست مي مطبوعات نيز بر دولتي

، 1996هـا در سـال    آنجا پيش رفـت كـه انجمـن جهـاني روزنامـه       دولتي مطبوعات در تونس تا به
 دولـت  كارنامة اساس بر ها روزنامه يجهان انجمن تصميمحالت تعليق درآورد.  عضويت تونس را به

 سـطح  در اطالعات آزاد جريان از ممانعت و نگاران روزنامه آزار و اذيت و بازداشت زمينة در تونس
كردن  توان به زنداني از جمله اين موارد، مي .)World A.O.N., 1996: 3( شد اتخاذ المللي بين و ملي
هاي اسالمي و محكوميـت   خاطر همكاري با سازمان به ، عموما1994ًها خبرنگار تنها در يك سال  ده

خاطر داشتن چند جلد نشريه و كتاب غيرقانوني  سردبير يك روزنامه مستقل به پنج سال زندان تنها به
  (Reporters Sans, 1995: 301-10) . اشاره كرد 1995در سال 

 بـه  مـردم  آگـاهي  سـطح  بـودن  بـاال  علـت  بـه  كه خارجي مطبوعات مقابل در تونس دولت
 شـديدي  ةبازدارند اقدامات نيز دارند ديرينه حضوري ــ فرانسه زبان ويژه ـ بهـ خارجي هاي زبان
 موضـوع  چهـار  قالـب  در تـوان  مـي  را خصـوص  اين در تونس دولت اقدامات. كرد مي دنبال را

  :كرد بندي طبقه زير شرح به محلي
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 خـارجي  هاي خبرگزاري نمابر و تلفن قطع .2 خارجي، خبرنگاران ورود از ممانعت يا اخراج .1
 . توقيـف 4 و تـونس  در آنان فعاليت مجوز لغو به خارجي خبرنگاران تهديد .3 تونس، مقيم

   )7 :6/12/72 ضميمه، اطالعات( خارجي. نشريات
هـاي   وضعيت ذكرشـده بـراي مطبوعـات پـيش و پـس از اسـتقالل، درمـورد سـاير رسـانه         

 بخـش  سـوي  از تـونس،  راديـويي  فرسـتندة  اولـين است.  جمعي تونسي نيز كامالً صادق ارتباط
و با كسب مجوز از دولـت اسـتعماري    1924 سال در اي غيرحرفه صورتي به تقريباً و خصوصي
  )Pige, 1966: 2(شد.  تأسيس
 و خـارج  فرانسـه  تلويزيـون  راديـو  اختيار از راديوتونس تونس، استقالل از پس 1975 سال

  گرفت.  قرار  (RTT)تونس نتلويزيو راديو سازمان عهدة به
 فرانسويـ  تونسي مختلط شركت يك سوي از 1966 سال نيز در تونس تلويزيوني فرستندة اولين

 دو روزي پخش با سال آن ژوئن هفتم از و تحت نظارت و كنترل كامل دولت تونس تأسيس و
 از عتسا يك ساعت، دو اين از. كرد آغاز را خود كار 21 تا 19 ساعت از برنامه ساعت
  )Hidri, 1994: 276-8( .شد مي پخش فرانسه زبان به ساعت يك و عربي زبان به ها برنامه

 در گرچـه . رود مـي  شمار به اطالعات وزارت از بخشي تونس تلويزيون راديو سازمان اكنون
 امـور  در مشـاور  وزيـر  نظـارت  تحـت  كه است دولتي مستقل سازمان يك مالي، لحاظ از عمل

  )Middle East B.S., July 1996: 14( .كند مي عمل اطالعات
نگـاران و اصـحاب رسـانه، بـا وجـود       برخوردهاي شديد حكومـت در تـونس بـا روزنامـه    

ي المللي، همچنان نيز ادامه دارد. در جدول زير، برخ هاي بين ها و گروه هشدارهاي دائمي انجمن
  است: از جديدترين اين برخوردها آمده

  توضيح  رد برخوردرسانه مو  تاريخ وقوع  رديف

  مطبوعات  2009آگوست  19  1
نگـاران   ملي روزنامـه  ةاجبار رئيس اتحادي

تونسي به استعفا و تعيين رئيس جديـد از  
  جانب دولت

حصر خانگي رئيس پيشـين اتحاديـة ملـي      مطبوعات  2009اكتبر  23  2
  نگاران تونسي روزنامه

  مطبوعات  2009اكتبر  29  3
ــك     ــردن يـ ــداني كـ ــتگيري و زنـ دسـ

خـاطر انتشـار يـك مقالـة      نگار بـه  وزنامهر
  علي پس از انتخابات انتقادي از دولت بن

  مطبوعات  2009اكتبر  29  4

نگاري كه در مصاحبه  وشتم روزنامه ضرب
نگـاران   سـي گفتـه بـود، روزنامـه     بـي  با بي

تواننـد بـه كارشـان     مستقل در تونس نمي
  ادامه دهند.

ساله تونسي بـه   69براي زن ماه زندان  8  بوك فيس  2009جوالي  13  5
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  Reporters Sans: www.rsf.org)( منبع.

اسـت كـه طبـق     ها در حالي صورت گرفته با رسانه الزم به ذكر است كه برخوردهاي مذكور
ها  در مجلس تونس پس از انقالب، آزادي بيان و رسانه 2011نوامبر  2قانون مطبوعات مصوب 

  )Ibid, 2 Nov. 2011( .است ي مورد تأكيد و تضمين قرار گرفتها طور همه جانبه به
هـاي   هـاي جديـد تـونس نيـز حـاكم اسـت. مـثالً در مـورد شـبكه          چنين شرايطي بر رسانه

 كـه  كـرد  تصـويب  را قـانوني  تـونس  پارلمـان  ،1988 بـار در سـال   اي، اولين رهتلويزيوني ماهوا
 دش مي برآورد موقع آن تا. شد اعالم ممنوع اي ماهواره هاي آنتن از شخصي استفاده آن موجب به
 در . امـا Middle East B.S., July 1996: 14)(بود  شده نصب اي ماهواره آنتن 280 تونس در كه

 تـونس  پارلمـان  توريسـم،  صنعت درآمد به تونس وابستگي دليل به شايد اه محدوديت كنار اين
 كـرده  تصـويب  1988 سـال  در كـه  را اي ماهواره هاي آنتن از استفاده ممنوعيت به مربوط قانون
. شـمرد  مجاز شهروندان براي را هايي آنتن چنين داشتن اختيار در و لغو 1995 ژوئيه 24 در بود،

جرم انتشار يك مطلب انتقادي در صـفحه  
  بوك خود فيس

  مطبوعات  2010آوريل  24  6
حملــه و دســتگيري فعــال حقــوق بشــر و 
نويسندة معروف تونسـي، ظهيـر مخلـوف    

  توسط نيروهاي پليس

  راديو  2011ژانويه  11  7
حسـن خبرنگـار راديـو از     ربودن ناصـربن 

ر ســـاختمان اش و شـــكنجة وي د خانـــه
  وزارت داخلي تونس

هاي بيش از  وشتم و شكستن دوربين ضرب  ها همة رسانه  2011مي  10  8
  خبرنگار در تظاهرات خياباني 15

حمله نيروهـاي پلـيس بـه خبرنگـاران در       ها همة رسانه  2011جوالي  19  9
  تظاهرات مردمي

 هـا بـه ايسـتگاه راديـوي     شخصـي  حمله لباس  راديو  2011آگوست  20  10
  وشتم كاركنان آن خصوصي و تخريب و ضرب

نفر از اصـحاب   11شدن  گزارش از كشته  ها همة رسانه  2011دسامبر  1  11
  در تونس 2011رسانه در طول سال 

گرا به تلويزيـون   حملة گروه ناشناس اسالم  تلويزيون  2011اكتبر  13  12
  خصوصي نسما و ضرب و جرح و تخريب

  تلويزيون  2012ژانويه  5  13
ــون  ضــرب وشــتم دو خبرنگــار زن تلويزي

تونس و شكستن دوربين هايشـان توسـط   
  پليس

حمله گروه ناشناس به ايستگاه تلويزيـوني    تلويزيون  2012مي  29  14
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مجوز  ها شهرداري از بايد گيرند، مي قرار استفاده مورد كه هايي آنتن كه بود آمده جديد قانون در
 وزارت زمـان،  آن در كردنـد.  مي دريافت عوارض ها آن دارندگان از ها شهرداري و داشته باشند،

 سـال  هفـت  از پس ،1988 قانون در شده ذكر ممنوعيت رغم علي كه كرد اعالن تونس ارتباطات
  (Middle East B.S., 1996:14-16)شد. مي زده تخمين 28000 بشقابي هاي آنتن تعداد

  گيري نتيجه
هنگام مواجهه با غرب، دچار استعمارهاي بعضاً طوالني  آن دسته از كشورهاي جهان اسالم كه به

ها، يكي از آثار آن حضور آشـكار   شدند، مسيرفرهنگي و ارتباطي را طي كردند كه سواي تفاوت
اي كـه در خـالل فراينـد     هاي نوپـاي آنـان شـد. پديـده     ران بر رسانهو يا پنهان سلطه استعمارگ

توان در نمونـة   ياي ديگر خود را نشان داد كه شواهد آن را م گونه استعمارزدايي بعد از آن نيز به
 هيلـدبر ترين پيامدهاي مذكور همان اسـت كـه    ديد. يكي از مهم ــ تونس ـ مورد بررسي حاضرـ

رة موانع اسـتقالل واقعـي در كشـورهاي مسـتعمره يكـي از موانـع را       آيزنار به هنگام بحث دربا
   )234: 1372 آيزنار،(است.  ذكر كرده “فرهنگي استعمار”

و “ حاكميـت ”در بازنماي رسمي مسائل فرهنگـي و ارتبـاطي تـونس رابطـه ميـان دو نهـاد       
مـورد توجـه   “ اه برخورد عملي حكومت با رسانه”و  “اي قوانين رسانه”از دو رهگذر “ ها رسانه”

مشاهده شد كه در دوران استعمار، استعمارگران با برتري فرهنگي و ارتبـاطي كـه    قرار گرفت و
هاي قبل از اسـتقالل، در   ها داشتند و درنتيجه، رسانه براي خود قائل بودند احاطة كامل بر رسانه

تـداوم  ايـن    بردنـد كـه   سر مـي  طرفه از جانب استعمارگران به شرايط يك ارتباط عمودي و يك
شيوه، راه را براي پذيرش استعمار توسط استعمارزدگان و تحقق اهداف استعماري استعمارگران 

  كرد. فرهنگ و ارتباطات اين كشور باز مي ةدر حوز
رغـم   هاي خودكامه فرا رسيد كه علـي  بعد از استقالل عصر سلطة استبداد خودي و حكومت

هـا، برخـوردي    ا، باز هم برخورد حكومـت بـا رسـانه   ه كنندة آزادي رسانه وجود قوانين حمايت
هـا   شديد داشته باشد و عاملي براي سانسور و خودسانسوري محسوب شود و درنتيجـه رسـانه  

ابزاري براي رفتن  نتوانند در فضاي فرهنگي و ارتباطي اين كشور، نقش خود را ايفا كنند و تنها
 گونه بود كه عملكرد جامعه كمك كنند. اين سازي غربي به گرايانه شوند و و غرب سوي تجدد به

 پـس از اسـتعمار، تنهـا بـه     ديكتـاتوري  و استبدادي هاي نظام استقرار شرايط در ارتباطي وسايل
علـي   قضاوت دربارة دوران پس از انقالب و سقوط بـن  .است بوده معطوف تجددخواهي ترويج

خواهانـه   ه با حضور قوانين مترقيهنوز بسيار زود است. اما در موارد مشابه ديده شده كه چگون
  است. ها زير پا گذاشته شده اين آزادي آزادي بيان بر روي كاغذ،

  منابع
 .نيكا نشر مشهد، علوي، محمود ترجمة ،استعمارزدايي جغرافياي)، 1372آيزنار، هيلدبر (
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  .20139شمارة سي از تونس اخراج شد، نقل از آسوشيتدپرس،  بي )، خبرنگار بي6/12/72اطالعات ضميمه (
دفتـر   تهـران،  ،المللـي  هاي بين مباحث كشورها و سازمان 15تونس، كتاب سبز شماره )، 1373اميرشاهي، ذوالفقار (

 .ن المللي وزارت امور خارجه ج.ا.امطالعات سياسي و بي
 .نيكا نشر مشهد، ،ايران در استعمار تحول سير)، 1375رضا ( خراساني، علي ثقفي

 ).ع(صادق امام دانشگاه زيراكسي، نسخة ،اسالمي كشورهاي در ها خبرگزاري و مطبوعات ،)1387( علي جعفري،
 سـودان،  الجزايـر،  مـراكش،  تـونس،  ليبي، مصر،(  عرب آفريقاي كشورهاي در جمعي ارتباط ،)1384( نادر كيايي،

  .طباطبايي عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دانشكده. تايپي نسخة )سومالي
، چهـار جلـد زركـوب، دورة دكتـري فرهنـگ و      جمعي در كشورهاي اسالمي ارتباط)، 1377دي (راد، مه محسنيان

 ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع).
، دوره دكتـري  اساليدهاي تدريس درس مسائل فرهنگي و ارتباطي در جهـان اسـالم  )، 1391راد، مهدي ( محسنيان

 دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).
 ،“شـرق  در غـرب  ارتبـاطي  سـلطة  تـاريخي  هـاي  ريشـه  بررسـي ”)، 1372( راد مهدي محسـنيان  ژاد، كاظم؛نمعتمد

 ارتبـاط  وسـائل  تحقيقـاتي  مطالعـاتي  ةفصـلنام  راد، محسـنيان  مهدي دكتر با معتمدنژاد كاظم دكتر وگوي گفت
  .1372 پاييز ،3شمارة چهارم، سال ،جمعي

دفتـر   ارم، ترجمة پرويز شكوهيان، تهران،، چاپ چهجمعي هاي ارتباط درآمدي بر نظريه)، 1389كوايل، دنيس ( مك
 ها. ريزي و توسعه رسانه برنامه

 .خوارزمي تهران، چهارم، چاپ ناطق، هما ترجمة استعمارزده، چهرة استعمارگر، )، چهرة1356ممي، آلبرت (
 نسخة ،)تاجيكستان مالزي، ،تونس يمن،(اسالمي  كشورهاي در جمعي ارتباط ،)1382(  حسن تهراني، دوست نمك

 .طباطبايي عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دانشكده تايپي،
 مـد نمـايي و محمـدتقي اكبـري، تهـران،     ، ترجمـة اح گسترش اسالم در غـرب آفريقـا  )، 1369هيسكت، مدوين (
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