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 سریع یک انقالب بدون رهبر نترنت: تای 1

 

و    متولد تونس  ،یالمللنیب  نترنت یاراهبری  کارشناس    قوبعه  خالداشاره:  

آفر  یعموم  استیس  ریمد شمال  او   .است  Meta Platformsدر    قایدر 

ا  یرهی مد  هیأت   رئیس  نیهمچن شمارهنام   یبرا  ینترنتیشرکت  و   ی هاها 

عضو  ICANN)  یاختصاص و  و  »  یرهی مد  هیأت(  حفاظت  ارتقا،  سازمان 

 یروابط دولت  ریعنوان مدبه  نیاز ا  ش یپ  او  .است  Frogans  «یفناور   شرفتیپ

افریقا   یعموم  استیو س م  MENA  خاورمیانه و شمال  کار  گوگل    . کرد ی در 

 یهایدر تجارت و مقررات فناور یاحرفه  یسال تجربه  20از  شی ب قوبعه خالد

 .ها دارداطراف آن  یاس یو س یفن یها ط یبا مح ییو آشنا ینترنتیا

 

 مقدمه 
،  است   ها را تجربه کردهاعتراض  و خودجوش  سابقهی ، تونس موج ب 2010دسامبر    از

افزا  یخشم نسبت به فساد حکومت  ان،یب  ی فقدان آزاد  اعتراضاتی که به خاطر   ش ی و 

منجر به    ی اعتراضات سراسر  نیا  .بود  یو طرد اجتماع  ی کاریبجمعی ناشی از    ی دیناام

 هیژانو  14در    یعلبن   نیالعابدن یجمهور تونس، زس یرئ   نی دوم  یو سرنگون   میرژ  سقوط 

از    2011 شد  23پس  قدرت  عربستان خشونت   .سال  به  او  و تبعید  نکرد  آرام  را  ها 

 یاس یانداز سچشم   .ادامه یافت  یاجتماع  ی هاها و شبکه ابانیتظاهرات و مقاومت در خ

  لیجمهور و دولت موقت تشکس یرئ  .پذیرفته استانقالب  این  از    یمثبت   ریتأث  کشور نیز

شده و اصالحات    نییمختلف مسئول حفاظت از انقالب تع  یعال  ی هاون یس یشده، کم

 و   بوکس ی در ف  بازتاب یافته  ریبا تصاو  یمقاومت اجتماع  نیا  .است   آغاز شده  ی مختلف

  . شد  ت یتقو  منشتر شده،  الینآن  ی هاشبکه   گریها و دوبالگ   ،ترییتوهایی که در  نوشته 

 «،ینترنت ی: »انقالب ایردبه خود گرا  های مختلفی  انقالب نامهمین هم باعث شد که این  

که نشان دادند    ی، جوانان تونسگذاری اما فارغ از نام   .اس« ی»انقالب    ای  تر«یی»انقالب تو

و   یآزاد   ی در مبارزات برا  یاتیحمهم و    ینقش  ،امروز  یاجتماع  ی هاو رسانه   نترنتیا

 . دارند حقوق بشر
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 یاسیس  ینهیشی و پ استیس
سال  این کشور، در  در    ی دار برده مناسبات  دارد:    جالب توجهی  یاسی س  خیتار  تونس

، تعدد زوجات در سال  به تصویب رسید   1861در سال    یلغو شد، قانون اساس  1848

حقوق بشر در سال    ی هیاتحاد  و  شد   یقانون   1973در سال    نی لغو شد، سقط جن  1956

 نیتر کینزد  عنوانبه  یعرب  ی کشورها  انیم  دررا    تونس  هاویژگی  نیا  .شد  سیتأس   1977

 .کردمی   یمعرف یکشور به دموکراس

کشورجمهور  س یرئ نخستین    ،به یبورق  بیحب تالش  این  ساختن    ی برابسیاری  ، 

را در اما نتوانست دموکراسی    در آموزش و بهداشت انجام داد،  ی گذارهیکشور با سرما

آن زمان تازه به مقام  که    ،یعلبن   نیالعابدن ی، ز1987نوامبر    7در    .بخشد  قیکشور تعم

از قدرت برکنار   ی ز یربدون خون  ی کودتا   کی را در    به یبورق ی رسیده بود،  وزیرنخست

بودکرد،   داده  وعده  که  رسید  قدرت  به  حالی  در  العمر مادام  ی جمهوراستیر»  :وی 

 .«بودنخواهد 

 ی هااست یس حفظ    برای   ی و رهبر مورد اعتمادمحبوب    ی غرب  ی کشورها  نزد  یعلبن 

که در    ی گریکشور را از افراط  نیا  بود، در عین حال توانسته بودتونس    انهیگراغرب

 زیچ   تیواقع  اما  .دارددور نگه    ،شدیم  افتی  ر یو الجزا  ی بیل  یعنیتر آن  بزرگ  گانیهمسا

مسلح شروع به  ی روها یها و نبا مهار مخالفان و کنترل رسانه  یعلبن چراکه بود  ی گرید

 تونس را  ی جمهور  استیانتخابات ر  نیاول  1999در سال    او  .حکومت خود کرد  میتحک

درصد آرا،   99.44با کسب    توانست  کرد و  یدهسازماندر یک فضای چند کاندیدایی  

فرد   ی را برا  حدنصاب سنی   2002در سال    ی قانون اساس  پرسیهمه   .دودر آن پیروز ش

  ینامزد  امکان  بار دیگرگونه وی  ، اینباال بردسال    75تا    ی جمهور  استیربرای  نامزد  

 روزیدرصد آرا پ  89  کسب  او بااین بار هم    .یافت  2009دوره در سال    نیپنجم  ی برا

 . شد

ی جهان کشورها  ن یتراز محدودکننده   یکی، تونس به  ساخته بود  او  ی کهمی رژ  در

کردن رهبران ی زندانبه  ، از جمله  داشت  حقوق بشر  نامطلوب در  ای سابقه  بدل شد که 

 برای  تیمحدود  ،ینترنتیا  ی هات یفعال  ریو سا  هامیل ای   ها،تیسا، نظارت بر وبفکری 

   .شناخته شد فضای مجازی ارعاب فعاالن و  تیو آزار و اذ هاتشکل ی آزاد 



  

 
 

 سریع یک انقالب بدون رهبر نترنت: تای 3

 ر ییتغ یبرا زور یکاتالعنوان به نترنتیا
 الرّدَی ّف   منطقه  در تونس، شورش در  یاجتماعمقاومت    ی هانشانه   نی از آشکارتر   یکی

  یخبر   چیسرکوب شد و ه  سی توسط پل  ی اانهیبه طرز وحش  قیام  نیا  .بود  2008در سال  

قبالً   که YouTube ییویدیفرم ودر پلتهم  ، آنمنتشر نشداز آن    ویدیبه جز چند و

نگاران تالش کردند تا روزنامه  واز فعاالن    یتعداد کم  .توسط مقامات مسدود شده بود

و مورد آزار و  کرد    یزندانآنان را    ،یعلبن  میرژآنچه را که اتفاق افتاده افشا کنند، اما  

 . دداقرار  تیاذ

  ی کی یزهیر الیحیاواز قتل بعد  فضای مجازی ، کنشگران 2005در سال تر، قبل 

ه محکوم کرد Tunezine خود  تی ساکه نقض حقوق بشر را در وب  ی افراد  نیاز اول

شهروندان را نسبت    کس،یلیکیو  اسنادانتشار    ن،یعالوه بر ا  .نددید  بی، به شدت آسبود

از بروز    ییهانشانه   زین  گرید   حوادث  .ردتر کآگاه   ،یعلنب   ی خانواده  ژهیوبه  م،یبه فساد رژ

عبدالسال  خبررا    یاجتماع  ی هایناآرام مرگ  ترداد:   Abdesselem)  مهی م 

Trimeche)  آور نوامبر   یهانال  نیالدشمسو    منستیرالشهر  در    2010  لیدر  در 

دو مورد   نیاز ا   کی  چی ه  .دندیهر دو خود را به آتش کش  که  ی متلوال  شهر  در  2010

رسانه  به توسط  نشد،  داده  پوشش  برخها  ف  تاطالعا  یجز  در   ی هالم یو  شده  منتشر 

 یو معترضان در منطقه  سی پل  ن یبدرگیری    همین ترتیب،به   .یاجتماع  ی هاتیساوب

 بازنشر   رنگیکم   صورتها به توسط رسانه هم    2010  ت واردان در جنوب تونس در  قبن 

 . شد

، پس  بود  جاتیسبز  فروشساله که دست  26  ی زیدسامبر، محمد بوعز  17صبح روز  

ظهر آن روز، ازبعد  .کرد  یخودکش  ،سشاجنا  ی مصادره  ی برا   ی شهردار  مورأماز تالش  

عمو  ی زیبوعز  یعل فرماندار  ،محمد  ی پسر  مقابل  در   Sidi)   دیبوز  ی دیس  ی درست 

Bouzid  )در   ییدئویو  سوزانده بودخود را    شیکه پسر عمو  یچند متر دورتر از محل

 در   .داشتتظاهرات    اولیه  ی گیری هستهنشان از شکل  بوک خود منتشر کرد کهفیس 

 .اعتراض را پخش کرد ی دئویو ره یالجز خبری  ی شبکه همان روز
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ا  جنبش  عکسبر در  سال    رانیسبز  تونس2009در  فعاالن  آپلود   ی،  و  ضبط  با 

  ی اجتماع  ی هااز ابزار رسانه   ترییها در توآن  ی گذاربوک و به اشتراکسیدر ف  دئوهایو

 . کشور بود نیا ی قلب اعتراض در شهرها طبیعتاً اما ثر استفاده کردندؤطور مبه

  یرو   یعلرا به مدت پنج روز در مصر قطع کرد، بن   نترنتیمبارک که ا  برخالف

که به آن   کردیشهروندانش حساب م  ی خود و خودسانسور  ی اافسانه  ی ساختار ظالمانه 

  عیانتشار سر  برای   همراهی   ی آماده   چرا که بود    یتوجهقابل   ساختار  ،ن یا  .عادت داشت

 یکسان   نیاول  فضای مجازی   فعاالن  .بود  دیجد  یاجتماع  ی هاانه اطالعات با استفاده از رس

  .گذاشتندمیبه اشتراک    ،کرده  بودند که در صحنه بودند و اخبار اعتراضات را مستند

فعال شدند و به آنچه از پیش    شی ب  ی نترنتیکاربر ا  هاون یلیم   ه،یاول ژانو  ی اما در هفته 

(  Menzel Bouzaiane)  نابوزی  ، منزل تالة  ،القصرینشهرهای  که هر روز و شب در  

سرکوب شدید نیروهای پلیس نیز    ها شاهدآن البته    .ندواکنش نشان داد  افتاد،ی اتفاق م

 . بودند

،  24فرانس    ره،ی)الجز   یالمللن یب  یونیز یتلو  ی هاشبکه  توانستندمی تونس    شهروندان

و فعاالن   ی ها و اطالعات گزارش شده توسط شهروندان عادلم ی( که فرهیو غ  هیالعرب

 TV7  یدولت  ونیزیتلواین در حالی بود که    .تماشا کنند ،  کردندی را پخش م  میدانی

  دست خود به  ی کودتا  قی قدرت را از طر  یعلکه بن   یزمان   1987نوامبر    7  یادبه  )که  

وجود   با  .دادمی ادامه    ندهیفزا  یاجتماع  امیگرفتن ق  دهیبه ناد  (بود  شده  ی گذارنام  آورد 

تقر پلت  باًیسانسور  مانند  و    ویدیو  یگذاراشتراک  یهافرمتمام  ، YouTubeتصویر 

Dailymotion  ،Vimeo  و  Flickrتونس معترضان  که   ادیسرعت  به   ی،  گرفتند 

اطالعات   ی گذاراشتراک  ی زدن برادور    ی سازها و ابزارهاناشناس  ها،یچگونه از پروکس

و   bouazizi# ی هاهشتگ ، استفاده کنند  ترییتوو   بوکس یمانند ف   ییهافرمدر پلت

#Sidibouzid  شدند جهان برتر  ترندهای . 

وس   نیهم  در هر  از  تونس  مقامات  برا  ی لهیحال،   انیکردن جر  ی خنث  ی ممکن 

کردند استفاده  شد    ،اطالعات  باعث  هم  کمهمین  خبرنگاران  تی حما   ی ته یکه   -   از 

 یهارسانه »  بگویند د و در آن  نبفرست   یعلسرگشاده به بن   ی انامه   -  ورکیویمستقر در ن

ب  ی امنطقه  داده  یالمللن یو  زگزارش  تعداد  که  و   یمحل  ی خبر  تی ساوب  ی ادیاند 

خ  یالمللن یب اعتراضات  م  ی ابانیکه  پوشش  شده  دهندیرا  مسدود  تونس   ک ی  .انددر 



  

 
 

 سریع یک انقالب بدون رهبر نترنت: تای 5

کشور منطقه از نظر سانسور   نیبدتر  ،ی گزارش، کشور شما را همراه با عربستان سعود

  نیبه هم  تقریباً نشان داد که    2009در سال    CPJ  ی مطالعه   .کرد  یمعرف  نترنتیا

 1« .است یسیوبالگ نو ی جهان برا نامناسب کشور 10از  یک یتونس  لیدال 

فعاالن    میلای بوک و  س یف  ی هاشروع به حمله به حساب  یعلبن  میرژ  نیهمچن

نفوذ محبوب    ی هاتی که به صفحات ورود به سا  یمخف  بدافزار اسکریپتی  کی  .کرده بود

سا  بودکرده فعاالن  شد  2یبریتوسط  بن   کشف  به    erElectronic Frontiادی و 

و امکان استفاده  خود    ی هاورود به حساب  ی برا HTTPS کرد که از  هیها توص یتونس

 3.اطالعات را فراهم کنند  ی رمزگذار

ها حذف آن  ی هاگزارش دادند که حساب  الینآننگاران و فعاالن  از روزنامه  ی اریبس

عبور سرقت شده    ی از رمزها   یعلبن   ی بریسا  ان ینظامشبه   .است  به خطر افتاده  ا یشده  

  ن یهم  به  4. بوک استفاده کردندس یف  یها و حساب  وهایدیها، صفحات، وحذف گروه  ی برا

 عملیات لغو با استفاده از    یالملل  نیب   ینترنتیگروه فعال ا  کی  Anonymous  لیدال 

وب (DDoS) شدهعیتوز  سیسرو رسم  ی ها تیسابه  جمله   یمختلف  از  تونس، 

 5.و دولت حمله کرد ی جمهور استیر ی هاتیسا

تونس  ی ، خواننده   (El Général)  جنرال  ال در   یرپ  اهل سفکس  اصالتاً  که 

جمهور س یدر انتقاد از رئ  الینآنآهنگ رپ    کیتونس است، پس از انتشار    یجنوب شرق

کرد و به    دایپ  ی ادیز  ت یمحبوب   یجوانان تونس  ان یاو در م  ی ویدیو  .شد ریدستگ   یعلبن 

فضا در  گسترده  شد  ی مجاز  ی طور  د  . منتشر  پل  گریفعاالن  شهرها   سیتوسط   ی در 

 6. شدند فیآنها توق ی هاانهیو را ریمختلف دستگ 

  .خواند  «یستیاقدامات ترور»ها را  کرد و اعتراضات و شورش   یسه سخنران  یعلبن 

  2014جمهوری سال  خبر داد که نامزد انتخابات ریاست   خود  یسخنران  نیدر آخر  ی و

  درخواست عفو   را داده و  ورسنتمام سااو  ها  رسانه  ی آزاد  ی وعده   نخواهد شد و همچنین

 ی سع   یعلبن   میرژ  ، یسخنران  نیدرست پس از آخر  ه، یژانو  13شب    در  .کرد  و پوزش

 انطرفدار  تظاهرات،  RCD  خود  یاسیاز حزب س  مزدور  انینظام کرد با استفاده از شبه 

هوشمند بودند تا    یکاف   ی در همان زمان، فعاالن به اندازه   .کند   یدهرا سازمان  یعلبن 
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  یدهسازمان  ی برا  یتا فراخوان   هندادامه د  یاجتماع  ی هارسانه   و  هاتیبه مقاومت در سا 

 . تظاهرات بزرگ در روز بعد منتشر کنند

 یالریه  .بود  را به دست آورده  یالملل ن یگسترده ب تیاعتراض تا آن زمان حما   نیا

در قطر   هیژانو  13در    یسخنران  کیمتحده، در    االتیا  ی امور خارجه  ریوز  نتون،یکل

 این   .مردم وجود ندارد  زیآمو تظاهرات مسالمت   اعتراضاتبا    یمشکل  چیاعالم کرد: »ه

و حق تجمع   زیآمما از اعتراض مسالمت  و  دارد  انیحال حاضر در تونس جر  درله  أمس

 7« .می کنیم تیحماافراد 

که هزاران نفر در مقابل وزارت کشور که   دیبه اوج رس  یزمان  هیژانو  14تظاهرات  

 TV7  7  ی شبکه که  ی از بعدازظهر، در حال  . ، تجمع کردندبود  یعلبن   مینماد سرکوب رژ

اعالم کرد،   ی اضطرار  تیها وضعآن  یهاییمحافظت از مردم تونس و دارا  ی تونس برا

 ی اعضا  ژهیو یتی امن ی روین کیکه  دادند گزارش فضای مجازی و فعاالن  سانینووبالگ

 بعدها  . کرده است  ریدستگفرودگاه    کیدر  را    یعلخانواده همسر بن   ،یترابلس   ی خانواده

به مردم تونس    خطاب  مهم  ی بیانیه   ک ی  ی زودکرد که قرار است به   اعالم  ی هفتشبکه 

کردند   ی جمهور  استیر  ی مایشروع به گزارش حرکت هواپ  سانیوبالگ نو  .شود  صادر

 Mohamed)  یروز محمد غنوش   انیپا  در  . شروع شدکودتا    ورددر م ها  صحبت و  

Ghannouchi)  از سمت    یعلاعالم کرد که بن   یرسم  یاه یان ی تونس در ب  وزیرنخست

جمهور س یرئ  عنوانبه  ، وی تونس  یقانون اساس   56  ی کرده و طبق ماده   ی ریگخود کناره 

ا راکشور  نیموقت  مسئولیت  عهده  ،  نوشتن    ونست  .است  گرفته  به  به   تاریخشروع 

عرب با ترس تونس را تماشا    ان: »رهبرشد  ه نوشت  هات ییکرد و در تو  یاز آزاد  ی دیجد

 8«.د نکنی م  دنبالتونس را  یو همبستگ د یام باعرب  انشهروندو  دنکنی م

به    ،ی مجاز  ی واکنش فعاالن فضا   هیاعالم  نیها پس از ای تونس  یخوشحال   رغمیعل

  فواد  انتصابو    یغنوش  ی ریگآنها بالفاصله خواستار کناره   .ددادنادامه  کوشی خود  سخت 

  56و نه    57موقت، با استناد به اصل    سیرئ  عنوانبه   ندگان ینما  مجلس  سی، رئالمبزع

فرصت    نیا  یعلممکن است به بن   56  لاصکه    دآنها احساس کردن  9. شدند  یقانون اساس 

اگر   رئبه   بتواند دوباره را بدهد که  بازگرددس یعنوان  به تونس   ه، ی ژانو  15در    .جمهور 

به س یرئ  عنوانبهالمبزع   را  قدرت  موقت  غنوشجمهور  و  گرفت  به   یدست  عنوان را 

 . موقت منصوب کرد ریوزنخست
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  ی از مقاومت مدن   تیحما   ی برا  یاجتماع  ی هاابزار رسانه  قیاز طر  یاجتماع  جیبس

 situation#هشتگ    .افتیادامه    یعلپس از خروج بن   اننظامیشبه در برابر حمالت  

م اتفاق  کردیگزارش  چه  شهر  هر  در  مکاناست  افتاده  یکه  مورد  در  هشدار   یها، 

اهدا  رانداز،یتتک حت  ی درخواست  و  سا  کی   .افراد  جاننجات    یخون   یبریفعال 

کرد:   تییتو BulletSkan@ خود  ی ز حساب کاربربا استفاده ا  یتونس   ی ساله هفده 

  ازیما مردان مسلح هستند! ما به کمک ن   اطیدهد! در حی ها پاسخ نم»ارتش به تماس

او به ارتش هشدار دهند،    تیکمک کرد تا در مورد وضع  گرانیبه د  گونهو این!«  میدار

 10.داد نجاتکه او را  یحرکت

اقص  معترضان در    یاز  کشور  نخست  پایتختنقاط  دفاتر  مقابل  در   ی ر یوزتونس 

و    قی مورد تشو  ها در پایتختتحصن   .شدند   یدولت انتقال  ی ماندند و خواستار استعفا

بوک به  س یدر ف  ی ها و صفحات مختلف گروه  11. قرار گرفت  یاجتماع  ی هاشبکه   ی ریگیپ

 ی هارسانه   یهماهنگ  ی برا  یاختصاص  ی ته یکم  کی  یحت   .اختصاص داده شد  این شهر

و   یطوالن  ی شد تا از روزها  جادیها اکنندگان فعال در تحصن توسط شرکت   ی شهروند

خود را از   ی استعفا  ی تحصن، محمد غنوش  نیاز ا  پس  .ها گزارش دهدسخت آن  طیشرا

 Beji)  یقائد السبس  یجیجمهور موقت، ب سیدولت موقت اعالم کرد و رئ  ی ریوزنخست

Caid el Sebsi)  جمهور موقت سپس اعالم کرد س یرئ  .او منصوب کرد  ی را به جا

 .که انتخابات مجلس مؤسسان برگزار خواهد شد

 

 ی ریگ جهی نت
فورد و عضو  در استن  مهمان، محقق  (  Evgeny Morozov)  موروزوف  یاوگن

در مورد تونس و نقش    فکرها  نیاش »نخستدر مقاله  د،یجد  ی کایآمر  ادیشوارتز در بن

انقالب رخ   نینبود ا  تر ییبوک و تو  سی اگر فرا مطرح کرد: »  ریسؤال ز  ام« یدر ق  نترنت یا

 12.او »بله« بودجواب   «داد؟ یم

گرت  گر،ید  ی سو  از ب  تری توئ  ی نده ینما  (  Sean Garrett)  شان    یا ه یان ی در 

 ی پس از آشکار شدن همه  میبتوان   دیتونس اظهار داشت: »شا  ی دادهای درباره رو  یرسم

نقاط    ریاما در حال حاضر، همراه با سا  .م یارائه کن  تردقیق  ی لیتونس، تحل  ی دادهایرو
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ها فرمپلت   گریو د  ترییاز تو  مکه چگونه مرد  میکن ی و با تعجب تماشا م  می ن ینشی جهان، م

 یلحظه   کیبه    لیکه ممکن است تبد  یادر لحظه  نیزم  ی رو   ی اندازچشم  ی ارائه  ی برا

 13« .دکننی شود، استفاده م یخی واقعاً تار

  نیعمدتاً به ا  «. خواهد بود: »نه   نیال موروزوف قطعاً اؤبه س  یفعاالن تونس  پاسخ

 ی هارسانه   ،یاجتماع  ی هاداده شد، بدون ابزار رسانه   حی که همانطور که در باال توض  لیدل

الجز  دیگر  یسنت  درباره ینم  رهیمانند  دهند  ی توانستند  گزارش  افتاده  اتفاق    .آنچه 

آنچه را که اتفاق افتاده است درک   توانستندی کشورها نم  ریو سا  یالمللن یب  ی هاسازمان 

 ی اجتماع   ی هاو رسانه   نترنتیا  .کردندیوارد نم  یعلبن  میبر رژ  ی شتریکنند و فشار ب 

کامل   احترام  ستهیشا  ،خود و تحقق آن  ی ندهیآ  یراحط  ی کمک به شهروندان برا  ی برا

 ع یتسر  ،شده اما عمالً بدون رهبر بود  یدهرا که سازمان   آنارشی  ها انقالب وآن  . هستند

 . کردند لیو تسه

  ی ریگم یتصم  ندیفرآ  کیبودند که توسط    انهدر واقع خودجوش و شهروند  اعتراضات

ا  .شدی نم  یبان یپشت  ی مرکز ا  نیبه  ا  نترنت یمعنا،   «محور-انقالب »کاربر  کی   جادیبه 

در سراسر کشور   یانقالب  ندیافر   کیمتفاوت در    ی اوه یکمک کرد، که در آن هرکس به ش

  ر،ییبا روند تغ  استمدارانیو پس از موافقت س  هیژانو  14پس از    یحت  .کردی شرکت م

تعر  یاجتماع  ی هارسانه  هدف  با  مقاومت  از  »جد  فیهمچنان   پشتیبانی  د«یتونس 

 . کردند

 

 مراحل عمل 
تونس   برا  تحولیامروز  جد  ی بازساز  ی آشکار  از   .داردخود    دیکشور  استفاده  با 

 یمجاز   ی فعاالن فضا  . کنند  تیرا هدا  ندیافر  ن یا  توانندمی   شتر یشهروندان ب  نترنت، یا

 باشند: داشته توجه  هابه ضرورت  دیبا هم

را در   یکه دسترس  مناسب  باند  ی پهنابرای    یطرح مل  کی - همه 

شغل    جادیتا با ا خواهد کرد  به اقتصاد تونس کمک    نیا  .کند یم   نیکشور تضم

حما کارآفر  تیو  شودی رقابت   ،ینیاز  م  یاجتماع  ی هاحلراه   .تر  با یرا  توان 

 . فعال کرد ترع یسر نترنتیبه ا  یدسترس
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  ی نترنتیاتر  و مستحکم  ترگشوده  یتی حاکم  ستمی س   کیهمچنین   -

را   انیب  ی بتواند آزاد  به واسطه آن  است که   ازین   رمتمرکزیغ  رساختی ز  کیو  

 . است ازیو پاسخگوتر مورد ن شفافدولت  کی .درک نیتضم
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