هاآرتص قدٌمًترٌن و مهمترٌن روزنامه در سرزمٌنهاي اشؽالً است كه در سال نوزده نوزده آؼاز
به كار كرد .اٌن روزنامه به زبان عبري منتشر مًشود ،اما خالصهاي از آن به زبان انگلٌسً نٌز
چاپ مًشود كه به عنوان ضمٌمه روزنامهي اٌنترنشنل هرالدترٌبٌون در سرزمٌنهاي اشؽالً
توزٌع مًشود  .نسخههاي عبري و انگلٌسً اٌن روزنامه در اٌنترنت نٌز قابل دسترسً است .
هاآرتص كه در زبان عبري به معنً سرزمٌن است در حقٌقت اولٌن روزنامهي ٌهودٌان محسوب
مًشود كه با تكٌه بر انگٌزههاي خاصً تاسٌس شد .در مقاٌسه با دٌگر روزنامههاي عبري زبان
رژٌم اسرائٌل نظٌر معارٌو و ٌدٌعوت آحارونوت ،روزنامه هاآرتص از جاٌگاه وٌژهاي برخوردار
است خصوصا به خاطر مقاالت بلند ،قطع كوچكتر ،تصاوٌر كمتر و صفحات علمً و ادبً هر
روزهاش .نوع نگاه اٌن روزنامه به مناقشهي اسراٌٌل با فلسطٌنًها نٌز چپگراٌانه است .
هاآرتص محصول مشترك تفكر جمعً عدهاي مهاجر ٌهودي روسً بود كه در تداوم ژورنالٌسم
عبري  -روسً در سال  1919آن را در بٌتالمقدس تاسٌس كردند .هدؾ اٌن روزنامه نگاران ٌهود
از اٌن كار تقوٌت انگٌزههاي صهٌونٌستً بود .به همٌن دلٌل متعاقب با زمزمههاي تشكٌل دولت

ٌهود ،محل نشرٌه در سال  1923از بٌتالمقدس به تلآوٌو تؽٌٌر مكان داد .در سال  1937اٌن
روزنامه صبح توسط ٌك سرماٌهدار ٌهودي به نام زالمن شوكن خرٌداري شد كه اندكً بعد ٌعنً در
 1939گرشوم ،پسر او كلٌه امور نشر و چاپ آن را بر عهده گرفت .
هاآرتص به لحاظ مخاطب اولٌن روزنامه و تقرٌبا بدون رقٌب در سرزمٌنهاي اشؽالً است كه اٌن
عمده موفقٌت به لحاظ پٌروي از اصول روز ژورنالٌسم است .هاآرتص در مواردي شدٌدترٌن حمالت
را به دولت كرده عالوه بر اٌنكه همواره منادي نقاط ضعؾ دولت در خصوص مساٌل اجتماعً،
كاستًهاي اقتصادي و نابسامانًهاي جامعهي چند پاره اسرائٌل بوده است .هاآرتص جزو معدود
روزنامههاي اسراٌٌلً است كه ظاهرا با هٌچ ٌك از احزاب اسرائٌل ائتالؾ ندارد اما كمابٌش از
اشؽال حماٌت مًكند .هاآرتص شدٌدا از موافقتنامههاي اسلو با تشكٌالت خودگردان فلسطٌن حماٌت
كرد .
از نظر طٌؾ مذهبً رژٌم اسرائٌل ،اٌن روزنامه داراي مشً سكوالر است .هر چند اٌن روزنامه از
مدافعان اصلً عدالت اجتماعً است اما خط فكري وٌراستاران آن از نظر اقتصادي گراٌش به
تئوريهاي لٌبرالٌسم كالسٌك دارد و در اٌن خصوص ملهم از مشً اكونومٌست مًباشد .هاآرتص
از خصوصً سازي ،تجارت آزاد ،كاهش تخصٌص اعتبارات رفاهً ،مالٌاتهاي پاٌٌن و برقراري
سٌاستهاي مالً سخت حماٌت مًكند .خط مشً سردبٌري روزنامه بوسٌله گرشوم شوكن كه بٌن
سالهاي  1939تا  1990مدٌرمسوول روزنامه بود ،بنٌان نهاده و تعرٌؾ شد.
مدٌرمسوول فعلً روزنامه دٌوٌد الندائو و تامٌن لٌتانً مًباشند كه در اپرٌل دوهزاروچهار جانشٌن
هانوخ مارماري و ٌوئٌل استرون شدند  .هاآرتص كه پرتٌراژترٌن روزنامه در سرزمٌنهاي اشؽالً
است ،شناختهشدهترٌن روزنامهي اسرائٌل در سراسر جهان مًباشد .هاآرتص كارشناسان داخلً و
بٌنالمللً متعددي را در اختٌار دارد و تعداد خبرنگاران آن به مراتب بٌش از ساٌر نشرٌات در
سرزمٌنهاي اشؽالً است .هاآرتص دفاتر متعددي در پاٌتختهاي بزرگ جهان دارد .اٌن روزنامه
بخشهاي گوناگونً از دولت ،اجتماع ،سٌنما ،فرهنگ ،هنر و علم را در خود گنجانده است .
اٌن روزنامه در قطع متوسط به صورت ٌك رنگ و در دوازده صفحه و با تٌراژي كمتر ازصد هزار
نسخه در روز منتشر مًشود.

روزنامه اورشلٌم پست

اورشلٌم پست (  ) Jerusalem postروزنامهاي انگلٌسً زبان است كه در اول دسامبر 1932
بوسٌله ٌك روزنامهنگار آمرٌكاًٌ با نام جرشون آگرون تحت عنوان فلسطٌن پست ( Palestine
 ) Postآؼار به كار كرد .نام اٌن روزنامه در سال  1950مدتً پس از اٌنكه رژٌم اسرائٌل
موجودٌت خود را اعالم كرد ،تؽٌٌر ٌافت ..اٌن روزنامه صبحها منتشر مًشود و ٌكً از منابع
انگلٌسً زبان براي دسترسً به اخبار روز و وقاٌع سرزمٌنهاي اشؽالً به شمار مًرود  .در طول
مدتً كه اٌن روزنامه تحت عنوان فلسطٌن پست منتشر مًشد ،در مطالب و سرمقالههاي خود كامال
از درگٌري و نزاع ٌهودٌان بر سر اٌجاد سرزمٌنً ٌهودينشٌن در فلسطٌن حماٌت مًكرد و آشكارا
و شدٌدا از هرگونه محدودٌتً كه انگلٌسًها بر مهاجرت ٌهودٌان از سراسر دنٌا به سرزمٌن
فلسطٌن اعمال مًكردند ،انتقاد مًنمود .
اورشلٌم پست كه پرخوانندهترٌن روزنامهي رژٌم اسرائٌل در خارج از مرزهاي سرزمٌنهاي اشؽالً
است ،در تمام روزهاي هفته به جز شنبه (سبت) كه تعطٌل عمومً ٌهودٌان است ،منتشر مًشود و
نسخهي جمعهي آن معموال حجٌمتر و شامل ضماٌم مختلؾ است .
تا سال ٌ ،1989عنً زمانً كه شركت هولٌنگر مالكٌت اورشلٌم پست را از آن خود نمود ،مشً
روزنامه چپ مٌانه بود و از حزب كارگر اسراٌٌل حماٌت به عمل مًآورد ،اما از اٌن سال به بعد اٌن
روزنامه طرفدار حزب لٌكود گردٌد و از موضع راست افراطً تبعٌت نمود .
اکنون اكثر صاحبنظران مشً اٌن روزنامه را راست مٌانه در پوشش دادن به اخبار مًدانند .
ٌكً از ضماٌم نسخهي جمعه اورشلٌم پست از توزٌع بٌنالمللً برخوردار است .هفتهنامهي
ضمٌمهي اورشلٌم پست با نام اورشلٌم پست هفتگً است كه در آن تحلٌلها و نقدهاي مختلؾ و
نظرات كارشناسان را در امور سٌاسً و بٌنالمللً مًتوان ٌافت .
اورشلٌم پست به صورت سنتً برروي اخبار خارجً تاكٌد مًكند ،در حالً كه همواره توجه
وٌژهاي به روابط اعراب و اسراٌٌل نشان مًدهد .علٌرؼم اٌنكه تحرٌرٌهي اورشلٌم پست ادعا
مًكند كه مستقل است و وابستگً جناحً ندارد اما مًتوان رگههاًٌ از گراٌش اٌن روزنامه به
احزاب دست چپً اسراٌٌل را ٌافت به طوري كه هنوز هم سرمقالههاًٌ با مشً و گراٌش چپگراٌانه
نقش ؼالب را در اٌن روزنامه دارند  .به لحاظ گراٌش اقتصادي مًتوان اورشلٌم پست را
روزنامهاي نزدٌك به دٌدگاه نئولٌبرالها دانست چرا كه اٌن روزنامه از كنترول مالً شدٌد بر
پرداختهاي عمومً ،كاهش هزٌنههاي رفاهً ،كاهش مالٌاتها و ضدٌت با قانونگذاري انحصاري
اتحادٌهها حماٌت به عمل مًآورد ازجمله رقباي اورشلٌم پست روزنامهي هاآرتص با گراٌش چپ
مٌانه است كه نسخهي انگلٌسً زبان آن در دههي ن شروع به منتشر شدن نمود .
سرمقالههاي اورشلٌم پست عمدتا منتقدانه نوشته مًشوند و حال آنكه تٌترها و عناوٌن آن به
گونهاي انتخاب مًشوند كه در عٌن اختصار اطالعات مندرج در متن را تا حد ممكن در خود حمل
مًكنند  .عمده مطالب مندرج در متن اٌن روزنامه حتً االمكان با بٌانً ساده و جمالت كوتاه و با
لحنً صمٌمً نوشته مًشوند تا حوزهي مخاطب بٌشتري را در برگٌرد  .صفحهي اول اٌن نشرٌه با
وسواس خاصً چه به لحاظ وٌراٌشً و چه به لحاظ تنوع موضوعات بسته مًشود و حال آنكه
وسواس وٌراٌش تقرٌبا در تمام صفحات اٌن روزنامه دٌده مًشود .

در شانزده نوامبر دوهزاروشش ،شركت هولٌنگر مالكٌت اٌن روزنامه را واگذار كرد  .تٌراژ
اورشلٌم پست حدود شصت تا صد هزار نسخه در روز است و تنها در روزهاي جمعه است كه اٌن
نشرٌه از گسترهي توزٌع بٌنالمللً برخوردار است و تٌراژ آن به صدوچهل وهشت هزار نسخه
مًرسد .
تعداد صفحات اٌن روزنامه در اؼلب اوقات ثابت است و مقولهاي به نام آگهً چندان در آن دٌده
نمًشود .نسخهي اٌنترنتً اورشلٌم پست نٌز همه روزه از طرٌق آدرس  www.jpost.comقابل
دسترس است .

روزنامهي االهرام روزنامه پرخواننده قاهره

اولٌن شمارهي روزنامهي االهرام درپنج اگست  1876در قاهره منتشر شد .االهرام قدٌمًترٌن
روزنامه در جهان عرب و حتً جهان سوم است و ٌكً از قدٌمًترٌن روزنامهها در جهان مًباشد.
محل فعالٌت اصلً االهرام به مدت ٌك سده در ساختمانً قدٌمً واقع در خٌابان مظلومً بود اما از
اول نوامبر  1968تشكٌالت االهرام به ساختمانً مجلل در خٌابان قلعه انتقال ٌافت .روزنامهي
االهرام ٌكً از زٌر مجموعههاي شركت انتشاراتً االهرام است كه آثاري در حوزهي كتاب ،مجله،
گزارش و بولتن منتشر مًكند .از همان آؼاز انتشار ،االهرام با نگرشً عربگرا و ملً گراي عربً
مصري به تفسٌر وقاٌع و روٌدادهاي جهان پرداخته است .االهرام انعكاس بسٌار مناسبً از دٌدگاهها
و اٌدههاي رهبران و روشنفكران عرب ارائه مًدهد .
اٌن روزنامه به لحاظ انتشار مطالب تحت كنترول و نظارت وزارت اطالع رسانً مصر است .االهرام
دو نسخهي خارجً زبان نٌز منتشر مًكند كه عبارتند ازاالهرام وٌكلً واالهرام هبدو .االهرام وٌكلً
به زبان انگلٌسً منتشر مًشود و در سال نوزده نودوٌک مٌالدي بنٌان نهاده شد و االهرام هبدو
نٌز به زبان فرانسه است .در ساختمان جدٌدي كه روزنامهي االهرام منتشر مًشود عالوه بر اٌن
روزنامه ،روزنامههاي دٌگري نٌز كه دستگاههاي چاپ متعلق به خود ندارند ،منتشر مًشوند .
واحدهاي مختلفً وجود دارند كه مجموع فعالٌت هماهنگ آنها منتهً به انتشار روزنامهي االهرام
مًشود .اٌن واحدها عبارتند از :واحد سردبٌري ،االهرام اٌنترنشنل ،واحد آگهًها ،ادارهي آگهً
پٌرامٌد ،مركز كامپٌوتر ،واحد توزٌع ،واحد آبونمان ،واحد صادرات و واردات ،واحد انجنٌري و
پروژهها ،واحد پرسونلً ،واحدهاي حسابداري ،حقوقً ،طبً ،امنٌتً ،پستً ،ارتباطات و واحد
ساختمانً االهرام .
ادارهي مسوولٌت االهرام شامل مدٌر ارشد ،مدٌر گروه خبر ،معاونتها ،دستٌاران و چهارصدوپنجاه
کارمند و خبرنگار مًباشد كه به طور دائم و بً وقفه به دنبال كسب مواد خبري و روزنامهاي براي

چاپ درروزنامه هستند .االهرام وجه تسمٌهي خود را از بناي تارٌخً اهرام ثالثه در مصر گرفته
است .با اٌنكه اٌن روزنامه دربٌست وهفت دسامبر  1875تاسٌس شد اما انتشار اولٌن شمارهي آن
تاپنج اگست  1876به درازا كشٌد تا اٌنكه در آن تارٌخ سلٌم و بشاره تقال دو برادر لبنانً مسٌحً
كه هر دو ادٌب هم بودند آن را به راه انداختند .
االهرام نقش بسٌار بارزي در حٌات سٌاسً و روشنفكري اعراب در مصر جدٌد و علً الخصوص
دهههاي چهل و پنجاه مٌالدي داشته است .استقالل ،درج حقاٌق و مبارزه با سٌاست سانسور
انگلٌسً و همچنٌن درج اخبار بٌنالمللً به زبان عربً براي اولٌن بار و ارائهي اخبار ؼٌر سٌاسً
از مصر و مردم مصر شهرتً بً نظٌر براي االهرام به ارمؽان آورد .در اواخر دههي پنجاه قرن
بٌستم بود كه دولت مصر كنترول االهرام را به دست گرفت و جمال عبدالناصر دوست خود حسنٌن
هٌكل را به سرپرستً ومدٌرٌت آن برگزٌد .در  1960ناصر االهرام را روزنامهاي ملً خواند و از
آن تارٌخ االهرام به صورت دوفاكتو به عنوان ارگان رسمً دولت مصر درآمد  .حسنٌن هٌكل با
تركٌب ژورنالٌسم روز و احساسات عربً وجههاي دٌگر به االهرام بخشٌد و آن را به عنوان
مهمترٌن و مطرح ترٌن روزنامهي جهان عرب درآورد .االهرام زمان هٌكل به زعم بسٌاري از
كارشناسان عرب بهترٌن روزنامهاي است كه اعراب در تارٌخ خود دٌدهاند .در  1974حسنٌن هٌكل
ازمدٌرٌت روزنامه بر كنار شد چرا كه او با انور سادات همسو نبود ،اما آنچه كه حسنٌن هٌكل بنا
كرده بود همچنان به عنوان شالودهي االهرام باقً ماند .
جدا از حركتهاي سٌاسً كه االهرام در طول حٌات خود داشته و منشا تحوالتً در جهان عرب بوده
است حركتهاي فرهنگً و فكري االهرام نٌز بسٌار واجد اهمٌت بوده است .علٌرؼم اٌنكه دفتر
مركزي االهرام در مصر مستقر است اما اٌن باعث نشده كه االهرام از اخبار روز جهان ؼرب فارغ
باشد و با وجود اختصاص حجم عظٌمً از اخبار االهرام به اخبار مصر (بخصوص در سالهاي اخٌر
به دٌدارها و حركات سٌاسً حسنً مبارك) مًتوان اخبار روز وٌژهاي را در االهرام دٌد .االهرام
صفحات خبري خود را به سه دستهي مصر ،الوطن العربً و العالم تقسٌم بندي كرده است .قضاٌا و
آرا كه بٌانگر نظرات روشنفكران جهان عرب بخصوص روشنفكران مصر است طرفداري بسٌاري در
مٌان تحصٌلكردگان اهل علم عرب دارد و عدهاي از مخاطبان االهرام تنها مخاطبان همٌن قسمتند .
از دٌگر بخشهاي االهرام مًتوان به ثقافه (كارٌكاتور)  ،فنون (ادب و هنر) و الرٌاضه (ورزش)
اشاره كرد .پرداخت بٌش از حد به مسائل مصر در بخش سٌاسً و تحلٌلهاي االهرام باعث كاهش
مخاطبان بسٌاري شده اما االهرام همچنان مخاطبان خاص خود را دارد .االهرام در قطع بزرگ با
كاؼذ كاهً با چاپ دو رنگ با تٌراژي بٌش از نٌم مٌلٌون نسخه در روز منتشر مًشود.

دررسانه هاي بزرگ جهان چه مٌگذرد؟؟؟

ٌک پژوهش منسجم براي اولٌن بار
بخش هفتم – پژوهش وگردآورنده « صباح »
الشرق االوسط پرتٌراژترٌن روزنامه عرب

روزنامه الشرق االوسط را مى توان دومٌن روزنامه فرامنطقه اى عرب دانست كه چون الحٌات به
طور همزمان در لندن و چند پاٌتخت عربى چاپ و منتشر مى شود .اٌن روزنامه كه در سال ۸۷۹۱
توسط هشام و محمدعلى حافظ تاسٌس شد براى مدت ها مسوول آن با «عبدالرحمان راشد» نوٌسنده
صاحب نام و نكته سنج سعودى بود اما پس از آنكه سعودى ها تصمٌم گرفتند در مقابل شبكه
تلوٌزٌونى «الجزٌره» شبكه اى مشابه و با سرماٌه خود تاسٌس كنند وى به مدٌرٌت شبكه
«العربٌه» انتقال ٌافت .با اٌن وجود هنوز عبدالرحمان راشد ٌكى از نوٌسندگان اصلى همٌن روزنامه
بوده و ستون ثابت او به طور مرتب به بررسى اوضاع جارى جهان عرب مى پردازد .سرماٌه عظٌم
سعودى ها و دراٌت و استادى عبدالرحمان راشد روزنامه الشرق االوسط را به ٌك روزنامه مدرن،
پرمحتوا و اثرگذار تبدٌل كرد .اگر بخواهٌم در جهان كنونى معجزه پول را در عرصه رسانه هاى
مكتوب نشان دهٌم ،روزنامه الشرق االوسط بهترٌن دلٌل براى اٌن امر خواهد بود.
روزنامه اى كه همواره از آن به «پرتٌراژ» ترٌن و «پرنفوذ» ترٌن روزنامه عربى ٌاد مى شود .با
اٌن وصؾ روزنامه الشرق االوسط در مقاٌسه با روزنامه هاٌى چون االهرام ،السفٌر و الحٌات ٌك
روزنامه جوان محسوب مى شود .هنوز شمارگان اٌن روزنامه به عدد  ۸۱هزار نرسٌده است
درحالى كه روزنامه هاى ٌاد شده شمارگانى فراتر از  ۰۱و  ۰۱هزار دارند و همٌن قدمت و تجربه
تارٌخى آنها را نشان مى دهد .در پاٌگاه اٌنترنتى « »assharqalawsatكه ساٌت مخصوص اٌن
روزنامه است مى توان دو نسخه عربى و انگلٌسى از آن دٌد .در نسخه انگلٌسى تقرٌبا ً مطالب مهم
به وٌژه خالصه خبرها ،گزارش ها و بعضى مقاالت مهم را مى توان دٌد كه به زبان انگلٌسى ترجمه
همزمان شده است .عالوه بر آن در روزنامه الشرق االوسط مى توان در مواردى متعدد مقاالتى را
مشاهده كرد كه براى مثال به طور همزمان در نٌوٌورك تاٌمز و الشرق االوسط چاپ مى شوند.
مقاالت نوٌسندگان صاحب نامى چون جورج فرٌدمن ٌا فرٌد زكرٌا و شخصٌت هاى مهمى چون كوفى
عنان ٌا كالٌن پاول وزٌر خارجه سابق آمرٌكا از اٌن جمله هستند.
به همٌن ترتٌب باٌد گفت برخالؾ الحٌات در روزنامه الشرق االوسط ترجمه جاٌگاه مهمى دارد.
صفحه نخست الشرق االوسط با روزنامه الحٌات تفاوت چندانى ندارد .ارائه مهمترٌن خبرهاى روز
به صورت گزارش هاى مستقٌم از دفاتر نماٌندگى روزنامه در بؽداد ،دمشق ،قاهره ،رٌاض و ؼٌره
در همان صفحه نخست آمده است و تتمه آنها را باٌد در صفحات داخلى مطالعه كرد .توجه به عكس
و كٌفٌت آن و داشتن صفحات رنگى از امتٌازات مهم اٌن روزنامه است .روٌكرد سعودى بودن در
الشرق االوسط آشكارا به چشم مى خورد .خبرهاى مربوط به اٌن كشور همواره در صدر خواهد بود
و عالوه بر آن دنباله روى از سٌاست هاى خارجى سعودى از وٌژگى هاى بارز روزنامه الشرق
االوسط است.
ٌكى دٌگر از وٌژگى هاى مهم روزنامه الشرق االوسط داشتن نوٌسندگان ثابت است .نوٌسندگانى كه
تقرٌبا ً هر روزه در آن مطلبى دارند و عمدتا ً به تحلٌل حوادث ،رخدادهاى گوناگون و ارائه نظرات
خود مى پردازند .احمد الربعى ،انٌس منصور ،بالل حسن ،سمٌر عطاء هللا ،عدنان حسٌن ،خالص

چلبى ،محمود فندى ،امٌر طاهرى ،ثرٌا شهرى و ؼٌره از جمله اٌن افراد هستند .در كنار اٌن
نوٌسندگان مى توان آثار قلمى افرادى چون بثٌنه شعبان معاون وزٌر خارجه سورٌه و گاه فهمى
هوٌدى نوٌسنده مشهور مصرى و نبٌل ابوردٌنه از مقامات فلسطٌنى را هم دٌد .اٌن نوٌسندگان ثابت
كمتر در مورد اوضاع داخلى سعودى و بٌشتر درباره جهان پٌرامون از عراق گرفته تا کابل وتهران
و دمشق و تا لندن و واشنگتن مى نوٌسند و با عٌنك حرفه اى خود به موشكافى حوادث مى پردازند.
نوٌسندگان الشرق االوسط در برخورد با حوادث ترورٌستى رٌاض ،مسئله اصالحات در سعودى و
ؼٌره كامالً محافظه كارند و بٌشتر همان سٌاست جارى عربستان را در قبال گروه هاى مخالؾ
تشرٌح مى كنند .اٌن مسائل روى هم رفته به استقالل دٌدگاه نوٌسندگان اٌن روزنامه به شدت لطمه
مى زند .الشرق االوسط در ٌك كالم هرگز چون الحٌات مستقل و بى طرؾ نٌست.
جالب اٌنكه الشرق االوسط در برخورد با كشورهاى عرب براى مثال سورٌه -عكس اٌن روٌه را در
پٌش مى گٌرد و بٌشتر سٌاست هاى رسمى رژٌم هاى حاكم بر آنها را توضٌح مى دهد از اٌن رو
هرگز الشرق االوسط مانند الحٌات ترٌبون روشنفكران مطرح و مبارز كشورهاى عرب نبوده است.
در حال حاضر سردبٌر اٌن روزنامه «طارق الحمٌد» و معاون او «عثمان مٌرؼنى» است .روزنامه
الشرق االوسط با سرماٌه گذارى مستقٌم سعودى ها منتشر مى شود و مسئولٌت چاپ و توزٌع آن را
شركت سعودى «پژوهش و بازارٌابى ها» به مدٌركلى «عزام بن محمد الدخٌل» برعهده دارد .اٌن
روزنامه عالوه بر اخبار و گزارش ها صفحات وٌژه اى براى ادبٌات دٌن و فرهنگ دارد كه در كنار
صفحات اقتصادى و اجتماعى قرار مى گٌرند .در تمام اٌن صفحات صبؽه «تبلٌؽى» بر وٌژگى
«اطالع رسانى» مى چربد اما اٌن به معناى نفى ٌا كمرنگ بودن اطالع رسانى نٌست .چون به لحاظ
حرفه اى كمتر خبر ٌا حادثه اى در جهان پهناور اتفاق مى افتد كه از نگاه تٌزبٌن اٌن روزنامه دور
افتاده باشد .الشرق االوسط مانند ٌك شبكه سراسرى خبر است .ترٌبونى كه هرچه در آن نوشته ٌا
گفته شود در همه جاى دنٌا دٌده مى شود .قدرت رسانه اى اٌن روزنامه فوق العاده است و بدٌن
لحاظ شخصٌت هاى سٌاسى مهم جهان از جورج بوش گرفته تا دٌگران اگر بخواهند حرفى ٌا نكته
اى را به گوش منطقه خاورمٌانه برسانند حتما ً از اٌن ترٌبون آن را اعالم مى كنند.
توجه به تكنولوژى جدٌد ،آخرٌن مدل هاى لباس و به خصوص بزرگنماٌى كردن موفقٌت هاى
اقتصادى و تجارى سعودى ها از دٌگر وٌژگى هاى اٌن روزنامه است .روٌكرد عمده سٌاسى اٌن
روزنامه -چون روٌكرد اؼلب روزنامه هاى عربى پس از سقوط بؽداد ،روٌكردى ضدآمرٌكاٌى شد اما
با وقوع حوادث ترورٌستى در عربستان سعودى و ترمٌم رابطه با آمرٌكا ضمن تعدٌل اٌن سٌاست
الشرق االوسط لبه تٌز حمالت خود را به سوى گروه هاى بنٌاد گرا نشانه رفت .افشاگرى در مورد
هسته هاى القاعده و گفت و گوهاى جهت دار با روحانٌون ارشد سعودى كه مخالؾ گروه هاى
ترورٌستى هستند از توجهات مهم اٌن روزنامه است.
مصاحبه با سران اٌن گروه ها ،افشا گرى هاى مسلسل وار در چندٌن شماره پٌرامون نحوه فعالٌت،
عضوگٌرى و سازماندهى گروه هاى اقمارى وابسته به القاعده در همٌن زمره قرار دارند .اٌن
روزنامه براى نخستٌن بار در زندان هاى قاهره با رهبران تواب گروه هاى جهادى مصر گفت و گو
كرد و همٌن روزنامه بود كه كتاب «خارج شو اى ملعون» آخرٌن اثر صدام حسٌن دٌكتاتور سابق
عراق را به صورت پاورقى منتشر ساخت .الشرق االوسط مانند الحٌات هفته نامه اى مهم و
تاثٌرگذار به نام «المجله» منتشر مى سازد كه در آٌنده در بخش معرفى مجالت عربى بٌشتر به آن
خواهٌم پرداخت
روزنامه هاي چند کشورعربً
مجمع الجزٌره بحرٌن با جمعٌتی معادل  ۹۳۷هزار نفر و مساحتی حدود  ۹۸۹كٌلومترمربع از
نخستٌن كشورهاٌی محسوب می شود كه در آن نفت كشؾ شد و به همٌن دلٌل با وجود داشتن
سرزمٌن خشك و لم ٌزرع به ٌك كشور ثروتمند تبدٌل شد كه با نظامی سلطنتی اداره می شود.
پادشاه بحرٌن ٌعنی شٌخ حمد بن عٌسی الخلٌفه تحصٌلكرده انگلستان بوده و به تأسی از تحوالت
امارات و قطر می كوشد كشور خود را به پاٌگاهی تجارتی و رسانه ای در حاشٌه خلٌج تبدٌل كند.
رسانه ها در بحرٌن تحت كنترول دولت قرار دارند و در عٌن حال ماهواره های مشهور عربی چون

ام بی سی اٌن كشور را به پاٌگاه تلوٌزٌونی خود تبدٌل كرده اند .در بحرٌن عالوه بر شبكه های
رسمی رادٌو و تلوٌزٌون دولتی چندٌن روزنامه و مجله فعالٌت می كنند كه از جمله آنها می توان به
روزنامه های اخبار الخلٌج ،االٌام و الوسط اشاره كرد .الوسط مهمترٌن و معتبرترٌن روزنامه
بحرٌنی است كه در بٌش از پنجاه صفحه رنگی و گاه با كاؼذ گالسه چاپ می شود .اٌن روزنامه به
سبك و سٌاق روزنامه های فرامنطقه ای اخبار جهان و كشورهای خاورمٌانه را منتشر می سازد.
دو روزنامه «بحرٌن ترٌبٌون» و «گلؾ دٌلی نٌوز» به زبان انگلٌسی و در تٌراژی محدود چاپ می
شوند .ؼالب صفحات روزنامه های بحرٌن را آگهی های تجارتی و نٌز اعالم ها و اطالعٌه های
دولتی پر می كنند .به دلٌل حضور شٌعٌان در بحرٌن و نزدٌكی اٌن كشور به اٌران بخش قابل
توجهی از اخبار و مطالب اٌن روزنامه ها به اٌران و مسائل آن اختصاص دارد .روٌكرد كلی
روزنامه های بحرٌن به نسبت معتدل است.
امارات كشور كوچكی است كه به اصطالح می خواهد «جهان را در ٌك وجب» جای دهد .بلندپروازی
های حاكمان اماراتی موجب شده تا با جلب سرماٌه های خارجی توسعه شتابناكی را در كشور خود
به اجرا بگذارند .در عرصه رسانه ها تا چند سال پٌش اماراتی ها حرفی برای گفتن نداشتند ،اما
تقرٌبا ً از ٌك ٌا دو دهه پٌش جهش تازه ای را در اٌن حوزه آؼاز كردند .هم اكنون به جز شبكه های
تلوٌزٌونی و رادٌوی دولتی ،امارات دارای چند روزنامه مهم است كه گاه خود را تا سطح روزنامه
های فرامنطقه ای برمی كشند .روزنامه های الخلٌج ،االتحاد و البٌان از جمله اٌن روزنامه ها
هستند .الخلٌج توسط موسسه انتشاراتی «دارالخلٌج» چاپ می شود كه برای خود ٌك مركز
مطبوعاتی و مطالعاتی گسترده است .به جز روزنامه الخلٌج و وٌژه نامه های الخلٌج ورزشی و
اقتصادی و مجله فرهنگی «الشروق» اٌن موسسه ٌك مركز مطالعاتی دارد كه گزارش های ساالنه
ای را در حوزه مسائل استراتژٌك منتشر می سازد .روزنامه الخلٌج سال  ۸۷۹۱تاسٌس شد و هم
اكنون كرٌم و عبدهللا عمران آن را اداره می كنند .روزنامه االتحاد ٌكی دٌگر از روزنامه های مهم
اماراتی است كه سی و شش سال پٌش كار خود را شروع كرد .در حال حاضر اٌن روزنامه در ۹۷
صفحه چاپ می شود.
عالوه بر روزنامه ٌومٌه ،وٌژه نامه های اتحاد الرٌاض ،اتحاداالقتصادی و دنٌا با موضوعات
ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی از سوی همٌن موسسه چاپ و منتشر می شود .همان طور كه اشاره
شد روزنامه های اماراتی طی سال های اخٌر كامالً جهش كرده اند .اٌن نكته در ؼالب روزنامه های
اٌن كشور هوٌدا است .برای مثال االتحاد روزنامه ای است كه اخٌراً وجهه فرهنگی خاصی پٌدا كرده
و توانسته است تعدادی از نوٌسندگان صاحب نام عرب را از كشورهای دٌگر به خود جلب كند.
صفحه «وجهات نظر» اٌن روزنامه صفحه ای خواندنی است كه ؼالبا ً كسانی چون رضوان السٌد و
دكتر حسن حنفی از روشنفكران مشهور عرب در آن قلم می زنند .روزنامه البٌان هم ٌك روزنامه
خبری مهم اماراتی است .در اٌن روزنامه هم نوٌسندگان عرب و ؼٌرعرب از مصری و فلسطٌنی
گرفته تا نوٌسندگان اطراؾ خلٌج قلم می زنند .البٌان بٌست و شش سال پٌش فعالٌت خود را آؼاز
كرد و سبك و سٌاقی كامالً فرامنطقه ای دارد .اما به دلٌل محدود بودن در اخبار داخلی امارات و
رنگ و بوی دولتی و تبلٌؽاتی داشتن نمی تواند مخاطبان زٌادی در فراسوی مرزهای اٌن كشور به
خود جلب كند.
البٌان همان روزنامه اماراتی است كه ؼالبا ً خبرهاٌی به نقل از آن بر روی خروجی خبرگزاری ها
می رود و همٌن حكاٌت از خبرسازی اٌن روزنامه دارد .در امارات دو روزنامه «خلٌج تاٌمز» و
«گلؾ نٌوز» به زبان انگلٌسی منتشر می شوند كه ؼالبا ً خبرهای رسمی و دٌدگاه های بلندپروازانه
امٌرنشٌن های خلٌج را منعكس می سازند.
كشور كوچك قطر نٌز ٌكی از همٌن كشورهای بلندپرواز حاشٌه خلٌج فارس است كه شبكه
تلوٌزٌونی الجزٌره اش برای خود معماٌی است .اٌن شبكه كه زٌر نظر مستقٌم وزٌر خارجه قطر
اداره می شود ،برای خود آوازه ای جهانی داشته و تاكنون درباره آن بسٌار گفته و نوشته شده
است .الجزٌره به نوبه خود ٌك پدٌده مهم رسانه ای در بٌن كشورهای عرب و خاورمٌانه است.
كاركنان و مدٌران اولٌه اٌن شبكه گرچه از لندن (شبكه بی بی سی عربی) آمدند اما توانستند طی

چند سال فعالٌت گسترده و خالقانه جاٌگاه مهمی برای خود كسب كنند .اٌن شبكه به رؼم همه
انتقادهای عربی و ؼربی همچنان به فعالٌت خود ادامه می دهد و آخرٌن خبرهای جهان و منطقه را
در كوتاه ترٌن زمان با پوشش خبری متناسبی در اختٌار مخاطبان خود قرار می دهد .گرچه اٌجاد
شبكه های تلوٌزٌونی موازی چون العربٌه ،الحره و ؼٌره می توانست از درصد نفوذ اٌن شبكه بكاهد
و تا حدودی هم كاسته است ،اما الجزٌره همچنان در حوزه هاٌی به وٌژه نقد و نظر پٌشتازی خود را
حفظ كرده است .مهمترٌن انتقادی كه بر الجزٌره وارد می شود ،روٌكردهای بنٌادگراٌانه آن است و
همٌن عٌب به حسن آن تبدٌل شده و الجزٌره را محبوب گروه های تندرو ساخته و در عٌن حال
اتهام وابستگی به ؼرب را از چهره اش می زداٌد.
از اٌن تلوٌزٌون كه بگذرٌم در قطر چند روزنامه معتبر و مهم چاپ می شود كه از بٌن آنها می توان
به الوطن ،الراٌه و الشرق اشاره كرد .الوطن معتبرترٌن روزنامه قطری است كه روٌكردی سٌاسی
و روشنفكرانه دارد .تعدادی از روزنامه نگاران مشهور عرب (از كشورهای دٌگر) در اٌن روزنامه
قلم می زنند .از آن گذشته الوطن به طور همزمان مقاالتی را از روزنامه های ؼربی ترجمه و چاپ
می كند كه اهمٌت زٌادی دارد .صفحه مقاالت اٌن روزنامه مهمترٌن مسائل روز را از زواٌای مختلؾ
تحلٌل می كند كه درخور توجه است .روزنامه الراٌه وجهه فرهنگی بٌشتری دارد و از همٌن رو می
توان مقاالت خوبی را در حوزه اسالم شناسی ،فرهنگ و تارٌخ در آن مطالعه كرد.
ٌكی از نوٌسندگان پركار اٌن روزنامه محمدسعٌد العشاوی اسالم شناس نامدار مصری است كه
مطالبش در كمتر روزنامه ای اجازه چاپ می ٌابند .روزنامه الشرق روٌكردی اسالمی و تا حدودی
شٌعی دارد و از نظر سٌاسی نٌز معتدل و مٌانه رو است .اما از لحاظ حرفه ای هرگز به پای
روزنامه های الوطن و الراٌه نمی رسد .گرچه رسانه های قطری همگی دولتی هستند و در صفحات
نخست آنها هر روز عكس بزرگ شٌخ حمد بن خلٌفه پادشاه اٌن كشور به چشم می خورد ،اما در
تحلٌل و پردازش خبرهای مربوط به همه مناطق جهان _ جز قطر تقرٌبا ً روٌه ای مستقل و آزاد
دارند .شاٌد رمز موفقٌت رسانه های قطری نٌز در همٌن نكته باشد .فضای كلی رادٌو ،تلوٌزٌون و
روزنامه های داخلی قطر با شبكه الجزٌره كامالً متفاوت استٌ .عنی هر چه الجزٌره رنگ و بوٌی
جهانی و فرامنطقه ای دارد ،اٌن رسانه ها رنگ و بوی داخلی و منطقه ای داشته و در چارچوب
اخبار و سٌاست های داخلی قطر محدود هستند .برخالؾ الجزٌره ساٌر رسانه های مكتوب و مرئی
قطر جنجالی و خبرساز نٌستند و با تٌراژهای محدود روند ثابت و معتدلی را سپری می كنند.
به دلٌل آنچه گفته شد و نٌز به دلٌل تازه پا بودن اٌن روزنامه ها فراتر از مرزهای قطر نمی روند و
در كشورهای دٌگر عربی توزٌع نمی شوند ،اما می توان هر روزه آنها را از طرٌق شبكه اٌنترنت
مطالعه كرد .بهترٌن ساٌتی كه می تواند مهمترٌن روزنامه های عربی را در دسترس كاربران قرار
دهد ،شبكه الصحافه ( )Sahafa.comاست.
روزنامه فرامنطقه ای اعراب را باٌد «الزمان» چاپ لندن دانست .اٌن روزنامه در سال  ۸۷۷۹از
سوی «سعد البزاز» روزنامه نگار صاحب نام و ناراضی عراقی در انگلستان تاسٌس شد و اكنون
هشتمٌن سال عمر خود را سپری می كند .در مقاٌسه با الشرق االوسط ،روزنامه الزمان جوان ترٌن
روزنامه فرامنطقه ای عرب است كه به جز لندن به صورت همزمان در بؽداد ،بصره و امارات
متحده چاپ می شود و به نظر می رسد در فرانسه ،الجزاٌر و بحرٌن نٌز دفاتر انتشاراتی داشته
باشد.
شماره مسلسل اٌن روزنامه عدد باالی دو هزار را نشان می دهد كه به نسبت ساٌر روزنامه های
فرامنطقه ای قدمت و سابقه كمتری دارد.
ناشر اٌن روزنامه «موسسه جهانی الزمان» است و در ساٌت اٌنترنتی آن می توان نسخه ای
انگلٌسی از آن را مطالعه كرد كه شبٌه الشرق االوسط ،تقرٌبا ً به معرفی خالصه ای از مندرجات
روزنامه می پردازد .موسسه ٌاد شده در كنار انتشار روزنامه به چاپ و نشر كتاب های سٌاسی نٌز
مبادرت می ورزد .با اٌن همه بر كلٌشه باالی صفحه اٌن روزنامه نوشته شده است« :عراقٌه،
عربٌهٌ ،ومٌه ،دولٌه ،مستقله» اٌن پنج كلمه در واقع پنج وٌژگی مهم روزنامه الزمان ٌعنی:

«عراقی ،عربی ،روزانه ،بٌن المللی و مستقل بودن را نشان می دهد» كه در ادامه به آن خواهٌم
پرداخت.
در مورد شخصٌت سعد البزاز روزنامه نگار عراقی و بنٌانگذار الزمان اخبار و شاٌعات زٌادی وجود
دارد و همٌن مطالب از او شخصٌتی جنجالی ساخته است .بعضی او را تا «حسنٌن هٌكل عراق» باال
می برند و به عنوان ٌك دٌپلمات و روزنامه نگار پٌشرو و ملی می ستاٌند اما بعضی دٌگر او را
عامل سازمان های اطالعاتی انگلستان ،مزدور صدام و آمرٌكا معرفی می كنند .وی در دوره صدام
حسٌن سردبٌری روزنامه بعثی«الجمهورٌه» را بر عهده داشت كه بعدها بر سر مسائل (سٌاسی ٌا
خانوادگی) با صدام در افتاد و در طول سال های حكومت بعث در تبعٌدگاه خود ٌعنی لندن روزنامه
جدٌدی را منتشر ساخت .البزاز با وجودی كه ٌك ناراضی عراقی بود اما رابطه خود را با بعثی ها
قطع نكرد و پس از سقوط صدام توانست با بعضی از آنها از جمله ناداشوكت همكاری مطبوعاتی
خود را ادامه دهد .پس از سقوط صدام البزاز توانست روزنامه اش را در عراق مستقٌما ً چاپ كند و
اٌن پٌروزی بزرگی برای او محسوب می شد .روزنامه الزمان در واقع نخستٌن روزنامه مستقلی بود
كه پس از سقوط صدام در عراق چاپ و منتشر شد .البزاز عالوه بر توسعه فعالٌت مطبوعاتی خود
در عراق توانست نخستٌن شبكه تلوٌزٌونی ماهواره ای با عنوان «الشرقٌه» را تاسٌس كند.
كانال الشرقٌه اولٌن كانال ماهواره ای عراق به زبان عربی است كه هم اكنون نٌز فعالٌت دارد و از
عراقی دموكراتٌك ،لٌبرال و سكوالر دفاع می كند .پخش برنامه های اٌن شبكه برای محافل مذهبی
عراق به وٌژه شٌعٌان و كردها مسئله ساز بوده و همواره مورد انتقاد قرار می گرفته است .تاكٌد بر
عربٌت عراق و به وٌژه سكوالرٌسم از نكات برجسته ای بود كه واكنش كردها و شٌعٌان را در پی
داشت .در حال حاضر روزنامه الزمان بٌشترٌن دفاتر خود را در عراق دارد و به طور همزمان از دو
چاپ (بؽداد  -بصره) برخوردار است كه در بؽداد با تٌراژی بٌش از هفتاد هزار نسخه و در بصره با
تٌراژی حدود  ۷۱هزار نسخه منتشر می شود .گفته می شود البزاز همچنان در لندن زندگی می كند
و از آنجا روزنامه الزمان و كانال تلوٌزٌونی الشرقٌه را اداره می كند .روزنامه الزمان همان
روزنامه ای بود كه پس از سقوط صدام ،نسخه های آن توسط تانك های آمرٌكاٌی در شهرهای
عراق توزٌع می شد .روٌكرد مثبت اٌن روزنامه نسبت به جرٌان اشؽال عرا ق [كه هرگز نامی از
نٌروهای اشؽالگر نمی برد و از آنها به عنوان نٌروهای ائتالؾ بٌن المللی ٌاد می كند] موجب شده
است تا بعضی عملكرد اٌن روزنامه را در جهت اجرای سٌاست های آمرٌكا در منطقه و عراق تحلٌل
كنند .با اٌن وجود به تصدٌق همه روزنامه الزمان ٌك روزنامه كامالً حرفه ای است كه بٌش از هر
روزنامه دٌگر عراقی اقدام به «تولٌد» خبر می كند .البزاز می گوٌد« :ما نخستٌن روزنامه آزاد و
مستقلی هستٌم كه در عراق توزٌع می شود .عراق احتٌاج به فضای نو و تازه ای دارد و ما می
كوشٌم تا اٌن ارزش ها را تروٌج كنٌم ».در مقابل شاٌعات مبنی بر وابستگی البزاز و روزنامه اش
به انگلٌسی ها ،هر دو تاكٌد دارند كه «انگلٌسی ها در محتوای روزنامه هٌچ دخالتی ندارند .
با وجود همه اٌن حرؾ و حدٌث ها باٌد اعتراؾ كرد كه روزنامه الزمان [برخالؾ لوگوی آن كه فاقد
هرگونه زٌباٌی است] روزنامه ای شٌك ،خبرساز و مدرن تلقی می شود .صفحه نخست اٌن روزنامه
شبٌه روزنامه های الحٌات و الشرق االوسط وٌترٌنی از مهمترٌن خبرهای روز است كه به صورت
گزارش های دقٌقی از طرٌق خبرنگاران روزنامه از مكان های مختلؾ چون بؽداد ،لندن ،تهران،
موصل ،دمشق ،قاهره و ؼٌره ارسال شده اند .نكته جالب اٌنكه اٌن اخبار به صورت كامل در صفحه
اول چاپ می شوند و برخالؾ روش الحٌات و الشرق االوسط خواننده نباٌد تتمه آنها را در صفحات
دٌگر بخواند .مهمترٌن منبع خبری الزمان پس از خبرنگارانش ،آژانس های مشهور خبری جهان به
وٌژه فرانس پرس است .صفحات رنگی و عكس های هنری شفاؾ و استفاده مناسب از آنها موجب
می شود تا هر صفحه روزنامه جلوه های بصری خوبی داشته باشد.
در دو سمت لوگو به زبان عربی و انگلٌسی روزنامه و نحوه انتشار آن معرفی می شود .مهمترٌن
تبلٌػ در اٌن روزنامه ،تبلٌؽات مربوط به كانال تلوٌزٌونی الشرقٌه است .به جز صفحات مربوط به
اخبار ،مقاالت ،اقتصاد ،ورزش و ؼٌره اٌن روزنامه صفحه خاصی تحت عنوان «اكثرٌت خاموش»
دارد كه در آن نقطه نظرات مردم عادی -به وٌژه عراقی ها -منعكس می شوند و در نامه ها ٌا

نوشته های كوتاه مشكالت روزمره آنان بازگو می شود .صفحه «الؾ ٌاء» صفحه مخصوص ادبٌات
و هنر است كه مهمترٌن اخبار هنری و ادبی جهان عرب را به اطالع خوانندگان می رساند گرچه در
گذشته می شد در صفحه مقاالت اٌن روزنامه نام نوٌسندگانی چون دكتر حسن حنفی و نصرحامد
ابوزٌد را دٌد .اما امروزه بٌشتر نوٌسندگان صفحه مقاالت اٌن روزنامه را نوٌسندگان نوپای عراقی
تشكٌل می دهند كه در آن مسائل سٌاسی عراق را تجزٌه و تحلٌل می كنند .همٌن مسئله روٌكرد
جدٌد الزمان را نشان می دهد .به عبارتی دٌگر روزنامه الزمان رفته رفته وٌژگی بٌن المللی و
فرامنطقه ای خود را از دست می دهد و به ٌك روزنامه عراقی صرؾ تبدٌل می شود تا چند سال
پٌش الزمان ٌكی از خبرسازترٌن روزنامه های عربی بود كه در شبكه های مختلؾ خبری جهان می
شد خبرهای تولٌدی الزمان را دٌد ٌا شنٌد اما اٌن وٌژگی به دلٌل روٌكردهای جدٌد اٌن روزنامه كم
كم رنگ می بازد.
در كنار وٌژگی های ٌاد شده باٌد به توجه خاص روزنامه الزمان به ادبٌات و هنر نٌز اشاره كرد .در
گذشته تقرٌبا ً روزی نبود كه اٌن روزنامه در كنار انتشار تازه ترٌن اخبار فرهنگی -هنری مصاحبه
ای با ٌك شاعر ٌا نوٌسنده عرب از مراكش گرفته تا سورٌه و لبنان نداشته باشد .اما اٌن وٌژگی
بارز فرهنگی و ادبی نٌز در الزمان رفته رفته كمرنگ تر شده است .همٌن وٌژگی بود كه روزگاری
الزمان را ترٌبون روشنفكران و هنرمندان آوانگارد عرب می ساختٌ .كی دٌگر از وٌژگی های
برجسته روزنامه الزمان ترجمه و چاپ مقاالت روزنامه های اسرائٌلی بود كه به اعتقاد صاحبان اٌن
روزنامه صرفا ً به قصد اطالع خوانندگان چاپ می شد .اٌن اقدام واكنش های متفاوتی را در پی
داشت و به رؼم مخالفت های گسترده از نظر اطالع رسانی روزنامه الزمان را در جاٌگاه بلندتری
می نشاند .د
ر پاٌان باٌد ٌادآور شد كه در تمام روزنامه های فرامنطقه ای عرب از جمله الزمان «تولٌد» بر
«ترجمه» می چربد و همٌن مسئله آنان را از روزنامه های داخلی و محلی متماٌز می سازد .اٌن
مسئله را اگر بخواهٌم با روزنامه های منتشره در اٌران مقاٌسه كنٌم كه اكثر مطالبشان ٌا ترجمه
است ٌا تلكس مٌزان كاراٌی و توانمندی روزنامه های فرامنطقه ای عرب را نشان می دهد .تاكٌد بر
خبر و تهٌه گزارش های تحلٌلی خبری از وٌژگی های بارز روزنامه های فرامنطقه ای اعراب است.
روزنامه عرب زبان الزمان در اكثر كشورهای عرب و تعدادی از كشورهای اروپاٌی توزٌع می شود
و در آدرس » «AZZAMAN.COMمی توان هر روزه آن را مطالعه كرد .بهره ازنوشته هاي
علمً محمدعلی عسگری.

هندو)(The Hindu

هندو در مقاٌسه با ساٌر روزنامههاي هندوستان به مراتب سختگٌرتر است و همچنان از قواعد و
اصول قدٌم روزنامهنگاري پٌروي مًكند به گونهاي كه درج آگهً در صفحهي اول اٌن نشرٌه هنوز
تابع قواعد و ضوابط بسٌاري است  .هندو با اٌنكه در مركز اٌالت چاپ مًشود ابدا روزنامهاي
داخلً ٌا بٌن الشهري تلقً نمًشود بلكه به عنوان ٌكً از روزنامههاي اصلً چه در پاٌتخت
هندوستان و چه در خارج از مرزهاي هندوستان مورد توجه است  .خبر در هندو از اهمٌت وٌژهاي
برخوردار است به گونهاي كه سعً مًشود هٌچٌك از اخبار هندوستان حتً اخبار جزًٌ اما در عٌن
حال مهم از قلم نٌفتد به طوري كه هندو در اٌن خصوص قويترٌن روزنامهي هند به شمار مًرود
و ؼالب اخبار و وقاٌع روز گذشتهي هندوستان را مًتوان در هندو مشاهده كرد.
هندو مهمترٌن روزنامهي انگلٌسً زبان در هندوستان است كه مهمترٌن مركز نشر و توزٌع آن در
جنوب هند است .اٌن روزنامه بٌش از صدوبٌست وپنج سال قدمت دارد .روزنامهي هندو در سال
 1878به وسٌلهي سوبرامانٌا آٌر بنٌان نهاده شد  .كاتسوري اٌنگار ،مشاور حقوقً روزنامه از
سال  1895به بعد ،در سال  1905اٌن روزنامه را خرٌد و خانوادهي وي تا كنون مالكٌت اٌن
روزنامه را تداوم بخشٌدهاند  .دو اصل اساسً و بنٌادي اٌن روزنامه كه بنٌانگذاران آن مطرح
نمودند عبارتند از :انصاؾ و عدالت  .مركز استقرار دفاتر مركزي هندو شهر مدرس است.
اٌن روزنامه از  1878كه بنٌان نهاده شد به صورت هفته نامه منتشر مًشد و از  1889به
صورت روزنامه درآمد .هندو داراي ٌك مٌلٌون تٌراژ در روز است و ساالنه حدود هشتاد مٌلٌون
دالر فروش دارد  .اٌن روزنامه در سال  1995اولٌن روزنامهي هندي بود كه به صورت الكترونٌكً
نٌز منتشر شد  .هندو ٌكً از مهمترٌن و تاثٌرگذارترٌن روزنامههاي هند به شمار مًرود و جزو
سه روزنامهي پر خوانندهي اٌن كشور است .اٌن روزنامه ٌكً از منادٌان استقالل هند در زمان
حكومت انگلٌسها بر هند بود اما اٌن مهم را به صورتً مٌانه روانه ،آرام و بدون اٌجاد حساسٌت
دنبال مًكرد .اٌن روزنامه از همان آؼاز موضع مخالؾ ،البته نه مخالفت سرسختانه و كامال
ملموس ،نسبت به حكومت انگلٌسًها بر هند داشت .اكنون نٌز هندو را تنها به چشم ٌك روزنامهي
صرؾ نمًنگرند بلكه به جزًٌ از سنتهاي هند تبدٌل شده است  .بعد از  1947كه هند به استقالل
دست ٌافت ،هندو همزمان با توسعهي دفاتر خود در داخل هندوستان به تاسٌس دفاتري در خارج از
هندوستان نٌز مبادرت كرد تا عالوه بر پوشش اخبار هند بتواند بدون واسطه به اخبار خارجً نٌز
دسترسً داشته باشد .
هندو درخالل سالهاي انتشارش توانست آرام آرام روٌهي مستقل لٌبرال و به دور ازجانبداري را در
تحرٌرٌهي خود تعمٌم دهد به گونهاي كه نه تنها از نگاه مخاطب بلكه بنا به نظر ناظران و
كارشناسان مطبوعات نٌز هندو مستقلترٌن و آزادانگارترٌن روزنامه در هندوستان تلقً مًشد  .اما
اٌن روٌه در اواخر دههي هشتاد مٌالدي تؽٌٌر كرد .طً سالهاي پاٌانً اٌن دهه مالكٌت هندو به
اعضاي جوانتر خانواده انتقال ٌافت و در پً اٌن انتقال مالكٌت در موضع سٌاسً روزنامه تؽٌٌر
آشكاري اٌجاد شد .اٌن واقعٌت به نحوي ملموس بود كه پاٌگاه اٌنترنتً  worldpress.orgهندو
را روزنامهاي متماٌل به چپ رده بندي كرد  .هندو به مانند اكثر انشاراتًهاي هند داراي مالكٌت
موروثً است.
از سال  1965تا  1991رٌاست آن را جً .كاستوري ،از سال  1991تا  2003رٌاست آن را ان.
راوي بر عهده داشتند و از بٌست وهفت جون  2003به اٌن سو نٌز رٌاست آن را ان .رام برعهده

دارد  .در اواخر دههي هشتاد -هندو نقشً محوري در افشاي فساد بروز ٌافته در دولت فدرال اٌفا
كرد .اٌن روزنامه گزارشهاًٌ حاوي مدارك مستندي از فساد در دولت منتشر كرد كه همٌن
افشاسازيها باعث شد كه حزب حاكم در انتخابات آتً شكست بخورد .
در اكتبر دوهزاروپنج مٌالدي نٌز هندو اولٌن روزنامهي هند بود كه به انتشار مطالبً دربارهي
ٌافتههاي كمٌتهي ولكر پرداخت .اٌن ٌافتهها مربوط بودند به ادعاهاًٌ مبنً بر بروز فساد و رشوه
گٌري در برنامهي نفت در برابر ؼذاي سازمان ملل در عراق .پس از اٌن افشاسازي بود كه تحقٌق
و تفحص گستردهاي در هند انجام شد و ناتوار سٌنگ ،وزٌر امور خارجهي وقت هند مظنون به
دست داشتن در اٌن رسواًٌ شد  .دقت و ظرافت هندو در اراٌهي اخبار و گزارشها مثال زدنً
است .گزارشهاي منتشره در هندو كامال فراگٌر بوده و تمام منابع و ماخذ به تمامً اراٌه مًشوند.
شٌوهي توصٌفً و توضٌحً هندو در پرداختن به موضوعات داخلً و بٌنالمللً درخصوص همهي
موضوعات و عناوٌن از وٌژگًهاي مهم اٌن نشرٌه است .
از لحاظ فرم گرافٌكً ،هندو در مقاٌسه با ساٌر روزنامههاي هندوستان به مراتب سختگٌرتر است و
همچنان از قواعد و اصول قدٌم روزنامهنگاري پٌروي مًكند به گونهاي كه درج آگهً در صفحهي
اول اٌن نشرٌه هنوز تابع قواعد و ضوابط بسٌاري است  .هندو با اٌنكه در مركز اٌالت چاپ مًشود
ابدا روزنامهاي داخلً ٌا شهرستانً تلقً نمًشود بلكه به عنوان ٌكً از روزنامههاي اصلً چه در
پاٌتخت هندوستان و چه در خارج از مرزهاي هندوستان مورد توجه است  .خبر در هندو از اهمٌت
وٌژهاي برخوردار است به گونهاي كه سعً مًشود هٌچٌك از اخبار هندوستان حتً اخبار جزًٌ اما
در عٌن حال مهم از قلم نٌفتد به طوري كه هندو در اٌن خصوص قويترٌن روزنامهي هند به شمار
مًرود و ؼالب اخبار و وقاٌع روز گذشتهي هندوستان را مًتوان در هندو مشاهده كرد
 .اخبار بٌنالمللً و موضوعات جهانً ٌكً دٌگر از نقاط قوت هندو است به گونهاي كه بٌشتر
اخبار و گزارشهاي مهم جهان در بخش اخبار بٌنالملل هندو ٌافت مًشود  .هندو به جز اخبار
داخلً بخشهاي دٌگري از جمله ورزش ،هنر ،دولت و سٌنما دارد و صفحات گردشً با عناوٌن
مختلؾ دٌگري را نٌز متناسب با اٌام هفته درج مًكند .اٌن روزنامه در قطع متوسط و بر روي كاؼذ
كاهً ضخٌم و صبحها منتشر مًشود .

لٌبراسٌون روزنامه ارگان حزب سوسٌالٌست فرانسه

لٌبراسٌون ( )Liberationكه عالمت اختصارى آن  Libeاست ٌكى از روزنامه هاى معروؾ
فرانسه است كه پس از خٌزش جنبش هاى معترض از سال  ۸۷۹۱در پارٌس به وسٌله ژان پل
سارتر ،پى ٌر وٌكتور معروؾ به بنى لوى و سرژ ژولى تاسٌس شد .لٌبراسٌون ٌكى از چهار
روزنامه بزرگ ملى و پرمحتواى فرانسه است كه در قطع كوچك در پارٌس منتشر مى شود و حاوى
مطالب سٌاسى ،اقتصادى و اجتماعى است و براى اخبار روز اهمٌت بسٌارى قائل است به طورى كه
چند صفحه اول خود را به اٌنگونه وقاٌع اختصاص مى دهد .خوانندگان اٌن مجله بٌشتر از قشر
جوان ،طبقه مرفه جامعه و نٌز روشنفكران چپ گرا هستند .روزنامه لٌبراسٌون ادعا مى كند مستقل
است و به هٌچ گروهى وابسته نٌست و از هٌچ گروهى نٌز حماٌت نمى كند اما در واقع اٌن
روزنامه ارگان حزب سوسٌالٌست فرانسه است و از نظر موضع گٌرى سٌاسى وابسته به جناح چپ
و ترقى خواه است .ماهٌت چپ گراى اٌن روزنامه اقتضا مى كند كه براى انتقاد از دولت شٌراك،
دنباله رو خط احزاب چپ باشد.
تٌراژ اٌن روزنامه در حدود  ۷۳۱هزار نسخه در روز است و منابع خبرى آن را خبرگزارى
فرانسه ،صداى آزاد رادٌو اٌران و ساٌر رسانه هاى خبرى جهانى تشكٌل مى دهد و به نظر مى رسد
با خبرگزارى روٌترز همكارى نزدٌكى داشته باشد .مطالب روزنامه لٌبراسٌون به طور عمده به
صورت كوتاه و به تناسب موضع گٌرى هاى مقامات دولت فرانسه نسبت به مسائل مهم جهانى به
تحرٌر درمى آٌند به همٌن دلٌل اتخاذ موضع منفى در قبال سٌاست هاى آمرٌكا و بررسى انتقادآمٌز و
خط مشى هاى منفى ،امرى بدٌهى است .اٌن نشرٌه از تمامٌت ارضى رژٌم اسرائٌل نٌز حماٌت
مى كند و بسٌارى از مسئولٌن و كاركنان آن را ٌهودٌان تشكٌل مى دهند .لٌبراسٌون اولٌن روزنامه
فرانسوى است كه پاٌگاه اٌنترنتى خود را ( )www.liberation.frاٌجاد كرد.
مالكٌت اٌن روزنامه را ادوارد دو روسشٌلد ( )de Rothschild Edouardدر دست دارد .وى
در ماه اپرٌل  ۷۱۱۹با ٌك سرماٌه گذارى  ۷۱مٌلٌون ٌوروٌى براى توسعه اٌن روزنامه ۳۱/۱۹
درصد از سهام لٌبراسٌون را به دست آورد و سهامدار عمده اٌن روزنامه شد .كاركنان روزنامه
لٌبراسٌون نٌز بخشى از سهام اٌن روزنامه را در اختٌار دارند .روزنامه لٌبراسٌون حدود ۳۰۱
كارمند اعم از روزنامه نگار ،بخش فنى و ادارى دارد و مدٌر كنونى آن آنتونٌو دو گامار
( )de Gaudemar Antoineاست .لٌبراسٌون در اصل نام دو روزنامه سرى سازمان مقاومت
به نام هاى لٌبراسٌون نورث (چاپ شمال ،فرانسه اشؽالى) و لٌبراسٌون ساوت (چاپ جنوب ،فرانسه
وٌشى) بود كه براى اولٌن بار در جوالى ۸۷۰۸منتشر شدند.
تاسٌس روزنامه لٌبراسٌون به وسٌله ژان پل سارتر دوره اول()۸۷۹۳ - ۸۷۱۸
روزنامه لٌبراسٌون كنونى به وسٌله ژان پل سارتر در سوم فورٌه ۸۷۹۳تاسٌس شد .سارتر تا ۷۰
مه  ۸۷۹۰سردبٌر روزنامه لٌبراسٌون بود .در ابتداى تاسٌس اٌن روزنامه ،سلسله مراتبى در آن
وجود نداشت و همه كاركنان ازمدٌرمسوول گرفته تا دربان روزنامه به طور ٌكسان حقوق درٌافت
مى كردند اما بعداً تشكٌالت آن به صورت سازمان هاى متعارؾ دٌگر درآمد.
اواٌل دهه  ۸۷۱۱اٌن روزنامه شروع به گرفتن آگهى كرد و به سازمان هاى خارجى اجازه داد تا در
مالكٌت آن سهٌم شوند ،كارى كه قبالً به شدت از آن خوددارى مى كرد .با اٌن حال لٌبراسٌون از
نظر موضع گٌرى سٌاسى همچنان مٌانه رو چپ باقى ماند .دوره دوم ( ۸۷۱۸تاكنون) انتشار
لٌبراسٌون درفبروري ۸۷۱۸در جرٌان چند بحران به وجود آمده به طور موقت متوقؾ شد ولى
مجدداً در  ۸۳مه با شكلى نو و مدٌرٌت جدٌد به نام سرژ ژولى( )Serge Juliبه چاپ رسٌد.

لٌبراسٌون به صراحت خط فكرى خود را ترقى خواه اعالم مى كند و به طور كلى به دنبال
آرمان هاٌى مانند حقوق كارگران ،فمٌنٌسم و مبارزه با نژادپرستى است .براساس نظرات سرژ ژولى
لٌبراسٌون روزنامه اى مبارز و سرسخت است كه از هٌچ حزب سٌاسى خاصى طرفدارى نمى كند،
به عنوان ٌك ضدقدرت عمل مى كند و به طور كلى داراى روابط خوبى با مسئولٌن جناح چپ ٌا
جناح راست نٌست.
طبق نظرات ژان مٌشل هلوٌك ،معاون مسوول لٌبراسٌون ،از ابتداى اٌجاد احزاب سٌاسى در سال
 ۸۷۹۱و طبٌعتا ً جناح چپ ،لٌبراسٌون به وابستگى ٌا عضوٌت در هٌچ ٌك از اٌن احزاب فكر
نمى كرد و نمى كند .به هر حال صفحات بٌان عقاٌد ( )rebondesدر روزنامه لٌبراسٌون نظرات
و دٌدگاه هاى سٌاسى مختلؾ را منتشر مى سازد .لٌبراسٌون به خاطر ارائه برخى نقطه نظرات
مخالؾ درباره روٌدادهاى فرهنگى و اجتماعى معروؾ شده است .به طور مثال عالوه بر ارائه
گزارش درباره جراٌم و وقاٌع دٌگر ،جرٌان محاكمات آنها را نٌز هر روز منتشر مى سازد و بٌنش
انسانى ترى را از جراٌم پٌش پا افتاده به وجود مى آورد.
همانگونه كه سرژ اشاره مى كند ،لٌبراسٌون با اٌجاد تلفٌقى مٌان مسائل ضدفرهنگ و اصالح طلبى
سٌاسى ،تعادل خود را برقرار مى سازد .اما منتقدان چنٌن اظهار مى دارند كه با اٌن وجود
اصالح طلبى لٌبراسٌون از دهه  ۸۷۹۱كاهش ٌافته است .اكنون لٌبراسٌون دٌگر ٌك روزنامه واقعى
جناح چپ به شمار نمى آٌد .تصمٌم مدٌر در سال  ۷۱۱۰براى حماٌت از قانون اساسى اروپا از
طرؾ بسٌارى از خوانندگان اٌن روزنامه مورد انتقاد قرار گرفت و آنها تصمٌم گرفتند به اٌن قانون
اساسى راى نه بدهند چراكه اٌن قانون را بسٌار لٌبرال و فاقد نظرات اجتماعى ضرورى براى اٌجاد
ٌك ملت اروپاٌى قوى مى دانستند .اواخر سال  ۷۱۱۰كاركنان لٌبراسٌون در اعتراض به برنامه اى
كه براساس آن ادوارد اتٌن دو روسشٌلد ،مالك  ۳۹درصد از سهام روزنامه مى شد ،اعتصاب كردند.
در  ۸۳نوامبر  ۷۱۱۹اٌن روزنامه درگٌر بحران تازه اى شد و سرژ ژولى مدٌر روزنامه به عنوان
ٌكى از سردمداران «شورش محصلٌن پارٌس» در سال  ۸۷۹۱به خاطر واگذارى مسئولٌت خود به
ادوارد دو روسشٌلد ،سهامدار اصلى ،زٌر سئوال رفت .آنها از اٌنكه اٌن امر موجب مى شود تا اٌن
روزنامه تجارتى شده و به حٌثٌت جناح چپ لطمه وارد شود ،ابراز نگرانى كردند.
همچنٌن كاركنان اٌن روزنامه در  ۷۸نوامبر سال  ۷۱۱۹پس از اعالم طرح مدٌرٌت براى حذؾ ۰۷
شؽل در اٌن روزنامه در جرٌان ٌك جلسه عمومى تصمٌم به اعتصاب گرفتند .به همٌن دلٌل روزنامه
لٌبراسٌون روز  ۷۷و ۷۳نوامبر  ۷۱۱۹منتشر نشد كه اٌن تعطٌلى در تارٌخ اٌن روزنامه بى سابقه
است ،در اٌن جرٌان ساٌت اٌنترنتى روزنامه نٌز تعطٌل شد .مهمترٌن نوٌسندگان و مفسران روزنامه
لٌبراسٌون عبارتند از :ژوزه خوزه گارسون ،دومٌنٌك مٌستر ،ارٌك الندال ،رونٌك بدوكار ،سارز
ساالندون ،مٌشل فر ،مارك كراوتز ،برتران ژٌر ،پاترٌك سابانٌه و ژان پى ٌر پرن .ژان پى ٌر پرن
و مٌشل فوكو ،خانم كلربرى ٌر و پى ٌر بالنشه

رفقا ،ديستان عزیزتارومای يطىدار ! لطفاً وظرات ،پیشىهادات ،اوتقادات ،مقاله ها ،وًشته ها ،مضامیه ي
مطالب علمی ي تحلیلی خًد را جهتِ وشر به ادرس پًست الکتريویکی سایت بفرستید

admin@vatandar.at
مدٌر مسوول  :انجنٌر هما ٌوسفی
صاحب امتٌاز  :انجنٌرنجٌب ٌوسفی
کلٌه ی حقوق بر اساس قوانٌن کپی راٌت محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد

