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  13/2/91 :دريافت تاريخ
  9/3/91 :تاريخ پذيرش

 

  بررسي رويكرد شبكة العالم
  به تحوالت بيداري اسالمي

 نوشتة
   ∗كريم جعفري

  
  چكيده

هـا و تغييـرات در رفتـاري سياسـي و             م، بستري متفاوت از چـالش     2011تحوالت جهان عرب در طول سال       
 تونس شروع شد و در برخـي منـاطق ماننـد بحـرين              ها كه از    اين انقالب . اجتماعي منطقه را به همراه داشت     

نقـش رسـانه در ايـن       . هاي مختلف را دچـار تغييـر كـرد          اي در حوزه    همچنان ادامه دارد، ساختارهاي منطقه    
ويـژه تـونس و مـصر مـديون         به  گرفته در اين كشورها       تحوالت چشمگير بوده تا جايي كه تغييرات صورت       

. آفريني در اين تحـوالت كـرد        زبان العالم اقدام به نقش      شبكة خبري عرب  ميان،     اين در. هاست  عملكرد رسانه 
عنـوان رسـانه       العالم به . اين پژوهش بر آن است تا به عملكرد اين شبكه خبري در بستر اين تحوالت بپردازد               

و هاي خود در اين عرصـه وارد شـد و ديـدگاه     دولتي متعلق به جمهوري اسالمي ايران، با استفاده از ظرفيت  
گرايي، استبدادستيزي، مخالفت با رژيم صهيونيستي را بـا           نگرش متفاوت مبتني بر حضور روح اسالم و اسالم        

صـورت  به آيا العالم : در اين پژوهش اين سؤال مطرح شده است      . مخاطبان در سراسر جهان در ميان گذاشت      
ت؟ فرضيه اين پژوهش نيـز بـر        هاي عربي كرده اس     هدفمند و آگاهانه اقدام به پوشش خبري تحوالت انقالب        

اين اساس قرار گرفته كه با توجه به موقعيت و جايگاه شبكه خبري العالم، اين شبكه با نگاه ويژه و اسـالمي                      
  . صورت هدفمند رفتار كرده استبه تحوالت اخير را پوشش داده و 

  . ايران، العالم، بيداري اسالمي، تونس، مصر، بحرين، سوريه:واژه كليد

  مقدمه
 يكـي از مراحـل مهـم تـاريخي در     .م2011هاي اخير در كشورهاي عربي در طول سـال          انقالب

  تـرين   حوزة جغرافياي سياسي و اجتماعي شمال آفريقا و خاورميانـه و همچنـين، يكـي از مهـم                 
رود كـه     هاي اسالمي در قرن جديد به شمار مي         ها و حركت    تحوالت در محدوده اثرگذار جنبش    

____________________________ 
 Jafari33@yahoo.com اسالمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره  ∗
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هـاي    گـرا از طيـف      هـا و تفكـرات اسـالم        ه قدرت رسيدن و تبلور جريـان      در گذر خود باعث ب    
  .گوناگون شد

هاي خودكامة عرب را در هم پيچيـد          در اين تحوالت كه مانند گردباد طومار برخي از رژيم         
هاي خارجي دخيل     هاي پنهان قدرت    و برخي ديگر را به لبة تيز سقوط راند، بيش از آنكه دست            

لحظه تأثير شگرف خود را بر جاي گذاشت؛ ميـزان             به   رساني لحظه   عباشد، حضور مردم و اطال    
 نيـز يـاد     “انقالب رسانه ”عنوان  به  اي بود كه از آن        اندازهبه  ها    ها در اين انقالب     اثرگذاري رسانه 

زدگي و گرفتار تفكرات خاص برآمده از حاميان          ها خود نيز دچار سياست      اما اين رسانه  . شود  مي
هـا و در طـول        اي در محـدودة ايـن انقـالب         ود بودند تا جايي كه تقابل رسانه      سياسي و مالي خ   

  .شدت ادامه داردبه ها، همچنان  سال پس از وقوع آن يك
تقسيم خاورميانه به دو محور اعتدال عربي به رهبري عربستان سعودي، مصر، قطر و هدايت 

مت لبنـان، فلـسطين و در ايـن    هاي مقاو آمريكا و محور مقاومت با حضور ايران، سوريه و گروه 
 1.كنـد   ها را نيز كامالً مشخص مـي        اي در اين انقالب     بندي رسانه   خود تقسيم به  اواخر عراق، خود  

ويژه براي جمهوري اسـالمي ايـران كـه         به  اي قدرتمند در جريان بيداري اسالمي         حضور رسانه 
جمهوري اسالمي ايران بـا  . دز اهميت بسيار بو  ئها داشت، حا    تلقي و باور متفاوتي از اين انقالب      

هاي متعدد راديويي و تلويزيوني در        اي خود در حوزة عربي شامل شبكه        استفاده از قدرت رسانه   
  .هاي متعددي را به دست آورد اين عرصه قدم گذاشت و توانست موفقيت

هـاي خـود    هاي مهم، شبكه خبري العالم است كه تالش كرد با استفاده از ظرفيـت     يكي از شبكه  
هـا    گرفته در ايـن كـشورها را در اختيـار ميليـون             ارد اين حوزه شود و اخبار و رويدادهاي صورت        و

هـاي موجـود عملكـرد و         اين پژوهش بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از داده              . مخاطب خود قرار دهد   
هاي عربي بررسي     اي و جهاني خود در عرصه انقالب        اثرگذاري اين شبكه را در ميان مخاطبان منطقه       

 :انـد   شـده  گـردآوري  عمـده  اساس دو بر ها  داده اين. د و راهبردهاي مترتب بر آن را توضيح دهد        نك
به  العالم شبكه اينترنتي گاه  وب معموالً. خبري گاه  وب براي شده  پياده هاي  برنامه و تلويزيوني پخش
 سـازي   پيـاده  را شبكه توسط شده   ارائه هاي  تحليل و ها  گزارش ها،به  مصاح ترين  مهم روزانه صورت

 بيـشتر  پـژوهش،  شدن تر  آسان براي پژوهش اين در. دهد  مي قرار خود مخاطبان اختيار در و كند  مي
بدين منظور  . تهيه شده است   آن داخلي هاي  خبرنامه برخي و شبكه اين گاه  وب از استفاده مورد منابع

ت مربوط در اين مقالـه  شكل روزانه رصد شده و تحوال به  تحوالت مربوط به بيداري اسالمي تقريباً       
  .لحاظ شده است

  تاريخچه. 1
 به عراق و اشغال اين كشور روند جديدي را در منطقه خاورميانه             .م2003حمله آمريكا در سال     

گيـري    هـا شـكل     اين اقدام منطقه را آبـستن تحـوالت متعـددي كـرد كـه يكـي از آن                 . شكل داد 
ترين و اثرگذارترين     عنوان مهم  به  ه قطر   تا اين زمان شبكه الجزير    . هاي مختلف خبري بود     شبكه
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هاي مختلف را بـر عهـده داشـت، امـا تهديـد بـه                رساني در حوزه    زبان اطالع   شبكه خبري عرب  
رساني در اين حـوزه، سـران و مقامـات برخـي از               اشغال عراق توسط آمريكا و ضرورت اطالع      

  .ي كنندهاي خبري خود را سازمانده كشورهاي منطقه را بر آن داشت تا گروه
هـا و   هاي متعدد خبري بود كه هركدام از يكي از پايتخـت            يند اين اقدامات، برآمدن شبكه    ابر

العالم . كردند و تولد شبكه العالم محصول چنين تحولي است          يا شهرهاي منطقه برنامه پخش مي     
 توسـط   . م 2003 فوريـه    23/ 1381 اسـفند    4حدود يك ماه پيش از حمله آمريكا بـه عـراق در             

  .مرزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران افتتاح و شروع به كار كرد ونت برونمعا
ريـزي    منظور پوشش اخبار عراق و براي پخش روزانه شش ساعت برنامه          به  هرچند اين شبكه    

عنـوان  بـه   شده بود، اما تحوالت سريع منطقه و نياز به ارتباط با مخاطبان در جهان عرب، العالم را                  
. ساعته رساند 24سرعت به پخش    به  اي در جهان عرب       اي ديپلماسي عمومي و رسانه      انهبازوي رس 

اي،   ويژه در حوزة هـسته    به  تحوالتي مانند تهديدهاي روزافزون غرب ضد جمهوري اسالمي ايران          
روزه غزه، بحران يمن و در حال حاضر هـم          22روزه، جنگ   33ترور رفيق حريري در لبنان، جنگ       

  . اي در خور و اثرگذار معرفي كرده است عنوان شبكهبه مي، العالم را روند بيداري اسال

  ساختار. 2
اي نسبت به ساير رقباي       هزينه  حال، كوچك و كم     عين شبكه العالم داراي ساختار بسيار ساده، در      

مـرزي سـازمان صـدا و         مديريت شبكه از طرف معاونت برون     . المللي خود است    اي و بين    منطقه
رياسـت  . شـود  اسالمي ايران معرفي و توسط رئيس اين سازمان منـصوب مـي    سيماي جمهوري   

گذاري شبكه را     رتبه كشور و سياست     شبكه نظارت كلي بر توليد، پخش، ارتباط با مسئوالن عالي         
هـاي مختلـف بـر كـار          برعهده دارد و در چند نوبت كاري مديران داخلي و سردبيران در حوزه            

  . 2.كنند دگان نظارت ميكنن خبرنگاران، مترجمان و تهيه
شده را پوشـش   هاي پخش صورت گسترده برنامه به العالم داراي يك پايگاه خبري است كه  

دهد كه پس از تحـوالت        اين پايگاه به دو زبان عربي و فارسي برنامه خود را انتشار مي            . دهد  مي
نين امكـان مـشاهدة     اين پايگاه همچ  . اخير در منطقه و منطبق با نيازهاي آن، گسترش يافته است          

اي و كشوري     المللي، منطقه   بندي بين   هاي مختلف با طبقه     هاي شبكه، ويدئوها، پرونده     زندة برنامه 
هـاي    ترين برنامـه    در پايگاه فارسي العالم مهم    . ALALAM.IR)به آدرس   (دهد    را به مخاطب مي   

د كـه بـسياري از      گيـر   زبان قرار مـي     شده توسط شبكه ترجمه و در اختيار مخاطبان فارسي          پخش
  .كنند هاي كشور از آن تغذيه مي هاي داخلي و روزنامه خبرگزاري

   العالم و بيداري اسالمي.3
ها در كـشورهاي عـرب منطقـه شـمال آفريقـا و خاورميانـه، بيـشتر                   گيري انقالب   پيش از شكل  

اي آن و همچنـين       هـاي رسـانه     هاي العالم با محور موسوم بـه اعتـدال عربـي و سياسـت               چالش
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رقابـت دو قطـب اصـلي سياسـت در          . هاي رژيم صهيونيستي در فلسطين قرار داشت        اشغالگري
اي داراي  اي هم رسيده بود؛ بنابراين، تالش بـراي تثبيـت موقعيـت منطقـه             منطقه به حوزة رسانه   
  .اهميت خاصي بود

هـاي مـورد توجـه العـالم،          تـرين حـوزه     عنوان مهـم  به  عراق، لبنان، فلسطين اشغالي و يمن       
هاي اين شبكه را به خود اختـصاص داده بـود و ايـن رويكـرد تـا شـروع                      يشترين ميزان برنامه  ب

در حقيقت، جرقـة ايـن انقـالب كـه بـا خودسـوزي محمـد                . انقالب مردم تونس تداوم داشت    
هـا و     بوعزيزي در شهر سيدي بوزيـد در جنـوب تـونس زده شـده، توسـط بـسياري از رسـانه                    

ـ نها شبكه الجزيره بود كه در اين مور       ها دير گرفته شد و ت       خبرگزاري دليل حـضور طيـف     به   ـد 
  .پيشتاز شدـ ـوسيعي از كاركنان و خبرنگاران تونسي 

ساله از زمان شروع حركت اعتراضي مردم در  توان گفت العالم در پروسة يك  در مجموع، مي  
مدة ايـن امـر را      اي مواجه بود و دليل ع       هفته تونس تا زمان ورود به اصل ماجرا با تأخيري چند         

بـه  اين ماهيـت ناشـناخته و تقريبـاً گـم           . جو كرد و  ها جست   نيز بايد در ماهيت ناشناخته انقالب     
. هاي اطالعـاتي قدرتمنـد جهـاني را هـم دچـار شـوك كـرد                 اي بود كه بسياري از سازمان       گونه

هـا   ين سازمانهاي اطالعاتي اروپايي و آمريكايي و بسياري از مراكز مطالعاتي وابسته به ا       سازمان
ها درمانـده و داليـل مختلفـي را          دادند در تحليل اين انقالب      ها مي   هاي مشورتي به آن     كه ديدگاه 

 ).Ignatius, 2011(شمردند  براي آن برمي
جمهور آمريكا، در ابتداي سـال        توان در سخنان ساالنه باراك اوباما، رئيس        اين موضوع را مي   

اي سخن با اين محوريت كـه آيـا           ه وي بدون حتي كلمه    خوبي مشاهده كرد تا جايي ك     به   2011
كرد، تنها به ذكر ايـن نكتـه    بيني مي اياالت متحده آمريكا اين حركت انقالبي مردم تونس را پيش   

   :پرداخت كه
 مـستبد  فرمـان  از مـردم  قـدرت  شـد  ثابـت  كـه  جايي تونس، در را آزادي به ميل همان ما

 در آمريكـا  متحـده  اياالت: بگوييم سخن صراحت با يدبگذار و. بوديم شاهد است،تر    نيرومند
 كنـد    مـي  پـشتيباني  مـردم  همة ساالري  مردم هاي  آرمان از و است ايستاده تونس مردم كنار

  ). 2011ژانويه  25باراك اوباما، هايي از خطابه  گزيده(
  

 را به “ر عربيبها”اي وابسته به آن عنوان  اين عدم برآورد تا جايي بود كه غرب و نهادهاي رسانه
 خبـري وابـسته بـه نظـام جمهـوري            رو، ورود با احتياط شـبكه       هاي عربي دادند و ازاين      انقالب

  .اسالمي ايران به اين حوزه قابل بررسي و تأمل است
 در  سـازي انقـالب    و در نهايت، شـبيه ـ ـ  تونس، مصر، ليبي، بحرين، يمن     ـ ـ ها  پيوستگي انقالب 

بـه همـين دليـل در       . الم را با گسترة كاري بسيار بيشتري مواجه كرد         خبري با حجم الع     سوريه شبكة 
بندي هرچنـد     اين اولويت . بندي كرد   ها اولويت   رساني از انقالب     اين شبكه در اطالع    1389پايان سال   

هاي خبري رقيب اقـدام بـه         كه بسياري از شبكه      درحالي ـ ـ باعث نشد تا العالم با بودجة ساالنة خود       
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 از تحـوالت كـشورهايي ماننـد     ـ ــ  مالي دولتي گسترده براي پوشش بهتر كردند      هاي    جذب حمايت 
هاي اعتراضي در  ليبي، تونس و حتي مصر غافل شود اما تمركز بر انقالب مردم بحرين، يمن، حركت

  .شود اي در سوريه ويژگي عمدة العالم شمرده مي عربستان و سپس نبرد رسانه
هـاي مقامـات و       اي دولتـي، ديـدگاه      عنوان رسـانه  به   العالم در راستاي مأموريت خبري خود     

شـايد بتـوان يكـي از    . داد هاي مختلف پوشش مـي  مسئوالن جمهوري اسالمي ايران را در برنامه   
ويژه آنچه در تونس پيش آمده بود، ناشي        به  هاي العالم در انقالب ناميدن تحوالت اخير را           تعلل
  . گيري سياسي كشور دانست يمثباتي در تحليل رويدادها در هرم تصم از بي

  هاي خاورميانه و شمال آفريقا  نگاه العالم به انقالب.4
گذاري رسـمي     هاي كلي خبري خود را از مراكز سياست         شبكه خبري العالم در مجموع، سياست     

هـاي    هرچند اين سياست كلي مانند شـبكه      . گيرد  صالح جمهوري اسالمي ايران مي      و مراجع ذي  
دا و سيماي جمهوري اسالمي ايران نيست و مناسب ذائقة مخاطب عرب آن     داخلي وابسته به ص   

هـاي خبـري      توان در تمام بخش     شود، ولي در مجموع سياست كلي نظام را مي          تهيه و پخش مي   
  . آن يافت

گرفتـه در     هاي منطقه و احتياط در اخذ تصميم در مـورد تحـوالت صـورت               حركت انقالب 
هاي مختلف خبري العالم هم قابل تشخيص         ر كشور، در بخش   گي  هاي سياسي و تصميم     ميان اليه 

ها و حركت نهـايي آن كـه در           هاي متفاوت در مورد منشأ و داليل اين انقالب          وجود تحليل . بود
رسـاند،   هاي اطالعاتي در آن را به مشام مـي       هاي سازمان   برخي مواقع بوي توطئه و وجود دست      
  .كرد شدت تقويت مي  ان العالم بهگير اين روند را در ميان مديران و تصميم

 1389مـاه      دي 26علـي در تـونس در         العابدين بـن    شبكه خبري العالم تا پيش از سقوط زين       
جمهور مخلوع    داد و تقريباً پس از سرنگوني و فرار رئيس          همچنان به اين سياست خود ادامه مي      

  .ه كردتر در تحوالت مصر تجرب تونس بود كه روند جديدي را با حضور پررنگ
هـاي گونـاگون      هاي متفاوت و برداشت     تا پيش از شروع انقالب مردم مصر، العالم از ديدگاه         

كه حاصل نظر كارشناسان بيشتر عرب خود بود، براي تحليل حـوادث، رويـدادها و در نهايـت                  
گويي  نبود افق روشني از تحوالت حتي كارشناسان را هم به تناقض. گرفت پيامدهاي آن بهره مي

ها وادار كـرده بـود؛ بـراي مثـال، در دو برنامـة مهـم و                   هاي متفاوت در مورد انقالب      داشتو بر 
 دقيقه و روزانه از     50مدت  به   كه   “تحت الضوء ” و   “الحدث مع”پرمخاطب شبكة العالم با عنوان      

شود، بيشتر كارشناسان دچار اختالفات شديد در ماهيت انقالب مردم تونس  اين شبكه پخش مي
صورت زنده  به  در اين دو برنامه كه هر شب كارشناساني مختلف عرب و ايراني را              . شده بودند 

كرد، تنها نكتة مهم، حركت اعتراضي مردم ضد اسـتبدادي در تـونس               با هم به مباحثه دعوت مي     
ويـژه فراگيـر شـدن آن مـورد         به  هاي مهم ديگر اين حركت      به  گرفت و جن    مورد توجه قرار مي   

  .گرفت توجه قرار نمي
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   تغيير رويكرد.5
داده در عرصة واقع است و تحليل          دليل منش و روش خبري خود تابع تحوالت روي         به  العالم  

اين كارشناسان كه در    . دهد  اين وقايع را هم برعهده كارشناسان معتمد و هميشگي خود قرار مي           
 در كمتـر    هاي متمادي با حضور در العالم به شناسنامه اين شبكه تبـديل شـده بودنـد،                 طول سال 

. كردنـد   اي جهـان را عرضـه مـي         هاي رايج در عرصـة رسـانه        موردي نظر ديگري غير از ديدگاه     
  . رساند  اوج اين تبعيت را مي“بهار عربي”استفاده از اصطالح 

خـواهي آن را   هاي انقالبي در تونس و بنياد اسـالم      ستيزي، حركت     العالم با تكيه بر اصل ظلم     
ويژه پـس از    به  اين رويكرد   . ر در ميدان التحرير قاهره گذاشت     پس از حضور گسترده مردم مص     

اهللا   آيـت ( “بيـداري اسـالمي   ”اي بـا عنـوان        اهللا خامنه   بيانات رهبر انقالب اسالمي، حضرت آيت     
  . روند جديدي به خود گرفت)1389 بهمن 15، اي خامنه

پشتوانة مردمي و به ا گرا، تالش كرد ت هاي اسالم العالم در اين مسير با تكيه بر حضور جريان 
هايي، آن را بـه    زمينة تاريخي چنين حركت     ها بپردازد و ضمن برشمردن پيش       اسالمي اين انقالب  

هاي  اين رويكرد در برنامه). 1390 اسفند   7،  3گو با احمد سادات   و  گفت(پردازي كند     نوعي نظريه 
بـا وارد شـدن     . ن داد خـوبي خـود را نـشا      بـه   ويژه از زمان انقالب مردم مصر       به  مختلف العالم   

هـا و ديپلماسـي عمـومي         به گفتمان رسمي در رسـانه     ) صحوة االسالمية (مبحث بيداري اسالمي    
هاي خود را به بيداري اسالمي  تبع آن وارد اين حوزه شد و شعار كلي برنامه به  كشور، العالم نيز    

الم بـاز كـرد و ايـن        هاي مختلف الع    سرعت جاي خود را در برنامه     به  بيداري اسالمي   . تغيير داد 
نوع نگـاه و برخـورد العـالم بـه بيـداري            . موضوع وارد پايگاه خبري فارسي و عربي آن نيز شد         

تـوان در رويكردهـاي بعـدي و          اسالمي در كشورهاي مختلف متفاوت بود، اين تفـاوت را مـي           
 و  “بهـار عربـي   ”. نفع ديـد    نظرهاي سياسي و عقيدتي در كشورهاي هدف و ذي          شروع اختالف 

  . اي مورد بحث در منطقه بودند ترين محورهاي رسانه  يكي از مهم“بيداري اسالمي”
سو در محـور مقاومـت ماننـد المنـار لبنـان و برخـي از                  هاي هم   همراه ديگر رسانه     العالم به 

در اين رويكرد هرچه زمان به جلـو        . هاي عراقي، نبرد سنگيني را در اين حوزه شروع كرد           شبكه
هـاي    هـا و تـشكل      گرفتند و حـضور جريـان       تري به خود مي     ها شكل گسترده   رفت و انقالب    مي

 نيز ابعاد جديدتري بـه  “بيداري اسالمي ”شد، نگاه العالم در توصيف        ها بيشتر مي    گرا در آن    اسالم
در برنامــة معــروف  1390 آذرمــاه 25گرفــت؛ بــراي مثــال، شــبكه العــالم از اول تــا  خــود مــي

مهم در رابطه بـا بيـداري اسـالمي را بـا حـضور كارشناسـان                 خود اين موضوعات     “الحدث  مع”
  : داخلي و خارجي بررسي كرد

  .نخست جايگاه به بازگشت: مصر انقالب 1390 آذر 1
  .طنطاوي ژنرال سخنراني با مخالفت و مصر در باز انقالب 1390 آذر 2
  .نزديكان با رويارويي در سوريه 1390 آذر 3
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  .آن كردن المللي بين براي عرب اتحاديه ماقدا و سوريه بحران 1390 آذر 4
  .پارلماني انتخابات از پس مغرب 1390 آذر 5
  .كشور اين در سياسي مبهم وضعيت و مصر پارلماني انتخابات 1390 آذر 7
  .كشور اين سياسي اعتبار بر آن تأثير و مصر انتخابات 1390 آذر 8
ــالحي 1390 آذر 9 ــم و ص ــه وزراي (المعل ــران خارج ــور و اي ــده در) يهس ــست و ج  نش

  .اسالمي هاي همكاري
  .انقالب هاي صحنه و المسلمين اخوان پيروزي: مصر انتخابات 1390 آذر 10
  .المللي بين و عربي مواضع تشديد و سوريه بحران 1390 آذر 11
  .تشديد و امضا بين: سوريه 1390 آذر 12
  .عربي سردرگمي و پاسخ به سوريه پاسخ 1390 آذر 13
  .آينده هاي طرح عوامل و مصر 1390 آذر 14
  .انقالب وفانيط درياي در) مصر نظامي دولت وزير نخست (جنزوري دولت 1390 آذر 15
  .ها نظامي با برخورد آغاز و مشورتي از هيئت المسلمين اخوان نشيني عقب 1390 آذر 16
  .واشنگتن هاي نگراني و داخلي اعتراضات بين سعودي عربستان 1390 آذر 17
  .اصالحات دستاورد و المللي بين متزلزل وضعيت بين سوريه 1390 آذر 18
  .اشغالگران خروج از پس مرحله و واشنگتن در مالكي 1390 آذر 19
   .نتايج تثبيت و انتخابات دوم مرحلة 1390 آذر 20
  .آمريكايي هاي بمب و اشغالگران بدون عراق 1390 آذر 21
  .آن امدهايپي و) مصر (التحرير ميدان جنگ 1390 آذر 22
  .پروتكل امضاي و سوريه 1390 آذر 23
  .ها چالش وها  نگراني همكاري، شوراي 1390 آذر 24
  .موجود سياسي بحران و عراق 1390 آذر 25

  
هاي پربيينـدة خـود طيـف وسـيعي از موضـوعات را               دهد العالم در برنامه     اين آمار نشان مي   

براي بررسي موضوعي نگاه العالم   . دهد  مه مي مدنظر قرار داده است و اين رويكرد را همچنان ادا         
بـه  هاي در كشورهاي عربي بايد نگاه حاكم بر اين رسانه را در مورد هر كشور                  در حوزة انقالب  

دليل گستردگي بحث، كشورهاي تـونس، مـصر، ليبـي، بحـرين و                به. صورت مجزا بررسي كرد   
  . اند سوريه ارزيابي شده

  تونس. 5ـ1
گـران و كارشناسـان       ه از تونس و ماهيت ناشناختة آن، بسياري از تحليل         هاي منطق   شروع انقالب 

هـاي خبـري      اين سردرگمي به شـبكه    . مسائل سياسي و اطالعاتي را دچار نوعي سردرگمي كرد        
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هـا بـه      گرفته، اعتراضي مانند ديگـر اعتـراض        ها از اين حركت صورت      سرايت و روايت داغ آن    
هاي خبري جهان نمـود عينـي         اشت در بسياري از شبكه    اين برد . دولت در كشورهاي عربي بود    

  . داشت و العالم هم از اين امر مسثتني نبود
العالم تا پيش از شروع انقالب مردم تونس، در اين كشور خبرنگاري نداشت و نگـاه حـاكم          

رفت؛ اما اين باعث نشده بود تا العالم با برخي            بر اين شبكه نوعي خبررساني صرف به شمار مي        
گرايانه داشـته باشـد، در مـورد          هاي اسالم   هاي سرشناس مخالف رژيم حاكم كه گرايش        چهرهاز  

مـع  ”راشد الغنوشـي، رهبـر حـزب النهـضه، در برنامـه             . نكندوگو    گفتموضوعات مورد عالقه    
كـرده  وگو    گفتويژه فلسطين   به  ل جهان اسالم    ئ بارها حضور يافته بود و در مورد مسا        “الحدث

  ).1389 شهريور 20، 4راشد الغنوشيبا وگو  گفت(بود 
گرايانه به جهان اسالم در انقالب مردم تونس هم خود را بـا مقـداري تـأخير               اين نگاه اسالم  

هاي  اختصار پرداخته شد تا چارچوب  به  خودسوزي محمد بوعزيزي نيز در اين شبكه        . نشان داد 
در حقيقـت بايـد     . يـا شـود   ذهني سياسي موجود در كشور ميزبان براي برخورد با اين اتفـاق مه            

هـا    واهمـه . يندي از رفتار سياسي حاكميت كشور بود      اگفت رفتار شبكه العالم در مورد تونس بر       
  .در مورد نتايج اين حركت باعث شد تا شاهد رفتار شبكه العالم در برابر تونس با احتياط باشد

ل رژيـم حـاكم،     كشيده شدن دامنة اعتراضات از شهرهاي كوچك جنوبي به پايتخت و انفعا           
تـالش بـراي اعـزام      . باعث شد تا در اين برهه العالم اقدام بـه حـضور مـؤثرتر در تـونس كنـد                  

علـي بـراي ترسـيم آينـده ايـن            العابدين بن   هاي مخالف حكومت زين     خبرنگار و ارتباط با گروه    
همـراه كارشناسـان ايـن شـبكه در         بـه   خبرنگاران العالم   . گنجد  اعتراضات در اين چارچوب مي    

تر شدن اعتراضات، آن را يـك         علي با الهام از شعارهاي مردمي و عميق         وزهاي پاياني رژيم بن   ر
انقالب معرفي كردند و با تأكيد بر موضع ضد استبدادي آن، به بررسي عوامل پديدآورنـدة ايـن                  

  . دندكراعتراضات اقدام 
 تـونس بـه   . گـشت  هاي العالم در مورد تونس به روزهاي پس از انقالب بازمي            عمدة فعاليت 

هـاي عربـي، محـل رجـوع بـود و از زمـان اسـتقالل از فرانـسه احـزاب و                        عنوان مادر انقـالب     
هـاي اسـالمي در ايـن     شدت زير فشار بودنـد؛ بنـابراين، گـرايش         به  گراي آن     هاي اسالم   جريان

  .كشور بسيار بود و اين موضوع خود را در انقالب نشان داد
گراي تونسي ارتبـاط برقـرار        ت، تالش كرد تا با نيروهاي اسالم      العالم با استفاده از اين ظرفي     

العالم با استفاده از توان تلويزيوني و اينترنتـي خـود           .  را منعكس نمايد    كند و بار اسالمي انقالب    
گرا را بر گروه ديگر ترجيح نداد و حتـي            در اين مسير گام برداشت؛ اما هيچگاه يك گروه اسالم         

بـا  وگو    گفت(گر حاضر عرصة سياسي اين كشور هم ارتباط برقرار كند           سعي كرد با نيروهاي دي    
  ). 2012 ژانويه 22، جهان عربجمعيت جوانان مسئول 

  :العالم تالش داشت تا در چهار حوزه متفاوت تونس را تحت تأثير قرار دهد
  ؛گرايان و تأثير اسالم سياسي بر آينده كشور  ورود اسالم.1
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  ؛ عدم نفوذ غرب در تونس.2
  ؛ تقويت پيوندهاي فرهنگي ايران با تونس.3
  .علي  مقابله با حضور و نفوذ رژيم صهيونيستي در اين كشور مانند دوره بن.4
  

هاي مختلف خود بر اساس تقـسيم كـار بـه مـسئلة تـونس                 در اين چهار حوزه، العالم در برنامه      
 بـود، امـا مـشاركت       شـده   گرايان در قدرت امري ثابـت       هرچند مسئلة حضور اسالم   . پرداخت  مي

هاي مـورد حمايـت       هاي چپ، ليبرال و حتي سلفي       ديگر نيروهاي سياسي قدرتمند مانند جريان     
  .توان جزو خطوط قرمز العالم به شمار آورد عربستان را مي

نشـست كـشورهاي غربـي و عربـي بـراي         . دغدغة ديگر العالم، حضور غرب در تونس بود       
رغم مشكالت مـالي ايـن كـشورها،        به  دكامگان آن   كمك به تونس و مصر پس از سرنگوني خو        

العالم سعي كرد در حوزة فرهنگي تونس وارد . سوزي تلقي شود اي از سر دل توانست مسئله نمي
برگزاري هفتة سينمايي ايران در تـونس       . شود و رابط اين كشور با جمهوري اسالمي ايران باشد         
  . ين كاركردهاي العالم در اين زمينه بودتر و پوشش خبري وسيع آن توسط العالم، يكي از مهم

علـي نگـاه      موضوع دفاع از مقاومت و مخالفت بـا رژيـم صهيونيـستي پـس از سـقوط بـن                  
رژيـم  تـالش   . هاي مختلـف آن مـشهود بـود         كاركردگرايانه العالم به مسئلة تونس بود كه در برنامه        

 مهاجرت برخي از يهوديـان       براي وارد كردن دوبارة يهوديان به مركز سياست تونس و          صهيونيستي
 و  “الحـدث   مـع ”هاي    اين كشور به فلسطين اشغالي، فعاليت تبليغي العالم را باعث شد كه در برنامه             

هاي مختلـف خبـري العـالم          به اين موضوع پرداخته شود و اين موضوع را در بخش           “الضوء  تحت”
 العـالم همچنـين، اعتراضـات       .)2011 نـوامبر    30العـالم،   (توان يافت     فراواني مي به  در مورد تونس    

هاي سياسي اين كشور      داد و با رهبران جريان      شدت پوشش مي  به  مردمي ضد رژيم صهيونيستي را      
  ). 2011 دسامبر 31، 5با علي التريكيوگو  گفت(پرداخت  ميوگو  گفتبه 

عنوان رسانة دولتي جمهوري اسالمي ايران، نگـاهي ويـژه در چـارچوب سياسـت                  العالم به 
. هاي منطقه نيـز خـود را نـشان داد           كشور به موضوعات خارجي دارد و اين در انقالب        خارجي  

توان در همين راستا برشمرد كـه         عنوان نقشة راه العالم، را مي     به   “بيداري اسالمي ”طرح موضوع   
بـا همـين موضـوع كـار العـالم      . علـي كـاركرد بـسياري داشـت     هاي پـس از سـقوط بـن    در ماه 
بري را با حضور رهبران سياسي تونسي تشكيل داد و بـر آن بـود تـا                 هاي چندجانبه خ  وگو  گفت

يكي از اين   . ها و دورنماي اسالمي آن تجزيه و تحليل كند          آيندة سياسي اين كشور را از نگاه آن       
الـضوء بـا      هاي تحـت    علي بود كه در يكي از برنامه        جمهوري پس از بن     ل مهم مسئلة رئيس   ئمسا

برنامـه تحـت    ،  العـالم (ب مهم تونسي ارزيـابي و بررسـي شـد           حضور چهار تن از رهبران احزا     
هـاي متعـدد شـبكه و بـا حـضور كارشناسـان و        اين مسئله در برنامه ). 2011 دسامبر   21الضوء،  

ها در بايگاني شـبكه العـالم         فعاالن سياسي و ديني تونسي بحث و بررسي گرديد كه مشروح آن           
  . يافتني است دست
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  مصر. 5ـ2
ها را به فعاليت بيـشتر در انقـالب مـصر كـه               هاي خبري در تونس آن      اير شبكه تجربه العالم و س   

العالم تا پيش از شـروع اعتراضـات در مـصر دفتـر             . بالفاصله پس از تونس شروع شد، انداخت      
 مردمـي  انقـالب  شروع با. كردند  رسمي نداشت و برخي از خبرنگاران محلي با آن همكاري مي          

 و غربي هاي  رسانه. پرداخت مردمي اعتراضات از رساني  اطالع با مقابله به مبارك دولت مصر در
 بـه  تـر   دادند، آزادانه   مي پوشش را مصر اخبار بيشتري كاري  محافظه با كه عربي هاي  شبكه برخي
 خبـري  هاي  كارگروه و خبرنگاران ضد خشونت اعمال و فشار اما بودند، مشغول خبري فعاليت
، ي احمد سادات  وگو  گفت(داد     مي خبري پوشش را مصر استان 10 خبرنگار، 13 با كه العالم شبكه

 در هـا   آن خبـري  عوامـل  از بـسياري  جان كه اي  گونهبه   بودتر    شديد مراتب به ،)1390 اسفند   7
  .گرفت قرار خطر معرض

ماهه مردم مصر، بارها به كاركنان خبري العالم حمله شد كه بيشتر ايـن           در طول انقالب يك   
در يكـي از    . كردند   امنيتي وابسته به سازمان اطالعات اين كشور هدايت مي         حمالت را نيروهاي  

 و مجروح شبكه اين تصويربردار و قاهره در العالم شبكة دفتر مدير سيوفي، احمد اين حمالت، 
 قبـل  دقايقي. شد سوزي  آتش به تهديد قاهره در العالم دفتر همچنين،. شدند منتقل بيمارستان به
 قاهره التحرير ميدان در العالم خبري كارگروه به مبارك حكومت به وابسته اديافر تهديد، اين از

  .دادند  قرار شتم و ضرب مورد را العالم، خبرنگار منصور، شريف و بردند يورش
آيد، اين شـبكه وقـوع انقـالب مـصر را شـش مـاه        گونه كه از سخنان مدير شبكه العالم برمي       آن

   :ين منظور اقدام به گسترش نيروهاي خبري خود در اين كشور كردبيني كرده بود و به ا زودتر پيش
 در العـالم  دفتـر  نيـز  مـصر  مـورد  در. نداشتيم شكي اصالً يمن در مردمي انقالب وقوع به... 

 و بينـي   پـيش  را مـصر  انقـالب  بودن الوقوع  قريب گزارشي، طي قبل ماه شش حدود از قاهره
 مـصر  زيـرا  بگيـريم؛  مـصر  در را العالم شبكه مجوز متواني  مي زودي به ما كه بود كرده اعالم
 اعـالم  صـراحت به   را موضوع اين ما. كند  مي سقوط مبارك زوديبه   و است حوادث آبستن
 يوگـو   گفـت .. (.داشـتيم  مدنظر هميشه را آن سياسي هاي  تحليل و ها  وگو    گفت در اما نكرديم
  ).1390اسفند 14 سادات، احمد

  
سـراغ انقـالب مـصر رفتـه و         به  گذاري دقيق     اين شبكه با يك سياست    طبق ديدگاه مدير العالم،     

  : انتظار هم بر آن بوده كه مبارك بركنار شود؛ اما اين انقالب يك انقالب ناقص بود
 مصر عنوان از يا شد پيروز مصر كه كردند ادعا ها خيلي كرد، سقوط مبارك كه وقتي حتي... 
 ورةـث ر؛ـمص«: بود اين كرد انتخاب العالم كه لحيمصط اما كردند ادهـاستف انقالب از دـبع

 زده قبل ها ماه از ما كه بود حرفي اين. است جريان در كماكان مصر انقالب يعني ،»مستمرة
 كه گفتند و كردند انتقاد ما از ها خيلي برديم، كار به را اصطالح اين كه زمان آن و بوديم
 ماه يك حدود دقيقاً و است نشده پيروز البانق نه گفتيم ما. است شده پيروز مصر انقالب
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 برگ اين كه گفتند تازه ها رسانه و رفتند التحرير ميدان به مصري جوانان دوباره كه بود قبل
  ).1390اسفند 7، سادات احمد يوگو گفت(است  مصر انقالب دوم

  
در ايـران در    گيري مبارك با روز پيروزي انقالب اسالمي          زماني كناره   پيروزي انقالب مصر و هم    

. هـاي انقـالب دو كـشور بپـردازد          هـا و نزديكـي       بهمن، العالم را بر آن داشت تا به مشابهت         22
 در اين زمان صورت گرفت و خبرنگاران ايـن    “بيداري اسالمي ”سازي گستردة اصطالح      مصطلح

جانبـة تحـوالت آن، خـود را بـراي            شبكه در مناطق مختلف مصر ضـمن پوشـش خبـري همـه            
  .كردند ز مبارك آماده ميروزهاي پس ا

زبان دور نماند و  هاي عرب اي العالم در مصر البته از ديد و كنكاش رسانه حضور و فعاليت رسانه
هاي وابسته به محور اعتدال عربي به رهبري عربستان، حمالت خود به ايـن شـبكه        بسياري از رسانه  

كنـد كـه العـالم،         عنـوان مـي     چـاپ عربـستان در مطلبـي       روزنامه الريـاض  . خبري را تشديد كردند   
   : به باور اين نويسنده.كند هاي ايران براي نفوذ ميان كشورهاي عربي را پيگيري مي سياست

 آغاز از كه آيد   مي به شمار  ايران سوء اغراض سفير مثابهبه   العالم شبكة برزن و كوي هر در
 كـه  سـؤالي . شد ختهشنا فارسي هويت و گرايش با زبان  عرباي    شبكه عنوانبه   خود فعاليت
 سياسـي،  سـموم  و غبـار  بـا  عربـي  فـضاي  كردن آلوده در آن اهداف و رويكرد است، مطرح
 بـه  و علـت  چـه  به واحد، سرزمين يك در واحد ملتي روابط به زدن لطمه و مذهبي ،اي فرقه

مسئوالن العالم بر اين باور هستند كه اين رويكرد روزنامه وابسته به دربـار       كيست؟   مصلحت
 12 ،   الـشهري  عبـداهللا  بـن  فايز( اري اين رسانه بر انقالب مصر است      سعودي ناشي از اثرگذ   

  ).2011آوريل 
  

فعاليت العالم در مصر و نوع خبررساني آن، طرفداران و مخالفاني را در ايـن كـشور بـه همـراه                     
المسلمين اين كشور در تالش بودند تا از زبان رسانه العالم  كه جرياني از اخوان  حالي رد. داشت

اي را ضد العالم شروع كردند        هاي ليبرال و سلفي حمالت گسترده       صحبت كنند، برخي از جريان    
اين رويكرد در انتقاد از موضع العالم نسبت        . دندكرو اين شبكه را متهم به مصادرة انقالب خود          

  .  الگوگيري انقالب مصر از انقالب اسالمي ايران بودبه
  :العالم در انقالب مصر با چند موضوع مهم درگير بود

 .مصر به محل رقابت ايران و كشورهاي عرب خليج فارس تبديل شده بود. 1
هاي اسالم معتدل، ميانة بيشتري داشت تا اسـالم           تبع تعلق به دولت ايران، با گرايش         العالم به . 2

 .بتني بر وهابيت كه عربستان حامي آن بودم
در تفسيري كه العالم از اوضاع مصر داشت، تنها مبارك كنار رفته بود ولي رژيـم او همچنـان             . 3

پابرجا بود؛ بنابراين، اصل انقالب ادامه دارد و آيندة مصر به كجا ختم خواهد شد، در صـدر             
 .هاي اين شبكه خبري قرار داشت اولويت
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كرد و نگاه دولتمردان مـصري بـه واقعيـت            مسئلة فلسطين را از دريچه مصر رصد مي       العالم،  . 4
 .مقاومت براي اين شبكه بسيار مهم بود

معاهدة كمپ ديويد، ادامه رابطه با رژيم صهيونيستي، آيندة روابط خارجي مصر بـا غـرب و                 . 5
  .آمريكا ديگر موضوع محوري العالم در رابطه با اين كشور بود

 

هـايي كـه ايـن     ويـژه پرونـده  به هاي مختلف العالم،  توان در برنامه    خوبي مي به  رد را   اين موا 
پيروزي مردم مصر در بركناري مبارك، براي تهـران و          . شبكه در مورد مصر داشت، مشاهده كرد      

حكومـت نظـامي مـصر و       . آورد  اي پـيش    اي نداشتند، فرصت تازه      سال با هم رابطه    30قاهره كه   
 اين كشور، در اين برهـه بـا چـالش    ساالر فنشده توسط برخي از نيروهاي  دولت موقت تشكيل 

روابط مستحكم مـصر بـا كـشورهاي عـرب خلـيج            . اي در نزديكي به تهران مواجه بودند        عمده
شـدت    ها براي تجديد روابـط ايـران و مـصر، در ايـن برهـه زمـاني بـه        فارس و عدم تمايل آن    

فـارس و در رأس آن عربـستان و        همكـاري خلـيج    كشورهاي عضو شوراي  . ساز شده بود    مسئله
گونه امتيـاز بـه مـصر         سپس، امارات متحده عربي در تالش براي دور كردن تهران و قاهره، همه            

هاي سلفي ناامني     دادند و در صورت نپذيرفتن اين امتيازات، در اين كشور با استفاده از گروه               مي
  .كردند ايجاد مي

رساني را برعهده داشت      عنوان ديدگاه ايران، نقش مهم اطالع        العالم در اين دعواي سياسي به     
هـا را در ايـن        هـاي آن    كرد و ديـدگاه     ميوگو    گفتو با بسياري از مقامات مصري در اين رابطه          

صورت به  هايي كه     ويژه برنامه به  هاي مختلف العالم      اين رويكرد را در برنامه    . شد  مورد جويا مي  
در اين مورد العالم تالش داشـت تـا نظـر           . شد، قابل مشاهده بود    ميزگردهاي چالشي برگزار مي   

مداران بلندپاية مصري را هم جويا شود و فضاي سياسي براي گسترش روابط      مقامات و سياست  
بـا  وگـو     گفترا تلطيف كند؛ براي مثال، احمد الغمراوي، رئيس كميتة دوستي ايران و مصر، در               

 و مـصر و دو ملـت بـر اسـاس عقالنيـت تأكيـد كـرد            العالم، بر ضرورت تجديد روابـط ايـران       
گـذاري كلـي      اين ديـدگاه غالـب در سياسـت       ). 2011 اوت   22 ي با احمد الغمراوي،   وگو  گفت(

هاي آن    صورت دائمي در اين شبكه و برنامه      به  شبكه العالم در مورد روابط ايران و مصر بود كه           
  .ادامه داشت

هـاي سـلفي وهـابي وابـسته بـه            ز غلبـه جريـان    سياست ديگر العالم در مورد مصر، واهمه ا       
ايـن نگـرش در خبرهـاي       . عربستان سعودي بر اين كشور و به حاشيه رفتن اسالم معتـدل بـود             

كرد، وضوح بسياري داشت و با علمـاي        هاي مختلف خود پخش مي      متعددي كه العالم در بخش    
ها به     حمالت وهابي  .هاي صريحي انجام داد   وگو    گفتهاي مصري در اين مورد        ديني و سياسي  

تـرين   ها در عرصة سياسي و ديني، يكـي از مهـم         ها و تشديد فعاليت آن      اماكن متبركه و زيارتگاه   
 العـالم بـا اسـتفاده راهبـردي از ايـن            ).2011 آوريـل    26العـالم،   (عوامل اين پوشش خبري بود      

 را بـراي    هـا    وهابي در مصر اسـت، خطـر آن        ـ واقعيت كه عربستان سعودي حامي جريان سلفي      
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هـا    انگيزي سعودي   فتنه. )2011 مه 27،... مطالبه مصر قطع   العالم،(كرد    ها بسيار ارزيابي مي         مصري
هاي راديكال از اسـالم و سـرانجام،          در مصر و اختالف ميان مسيحيان و مسلمانان، تبليغ گرايش         

 مورد توجه   شدت به   رژيم صهيونيستي تالش اين كشور براي تقسيم مصر با همراهي آمريكا و           
  . العالم بود
انديشي ملي مصر، عربستان را به انجام عمليات ضـد      الدين الدسوقي، رئيس حزب هم      صالح

وي بـه   . بـرد   كند و از فقر مردم براي پيشبرد اهداف خود بهره مـي             انقالب در كشورش متهم مي    
كنـد و     شاره مـي  گيري مبارك از قدرت در ميدان التحرير ا         ها پس از كناره     حضور ناگهاني وهابي  

  ). 2011 سپتامبر 16، الدين الدسوقي با صالحوگو  گفت(داند  آن را مشكوك مي
دليل ديد مردمي به انقالب متفـاوت از ديگـر          به  ل ديگر مربوط به مصر، نگاه العالم        ئدر مسا 

مـسئلة فلـسطين، ضـرورت تـداوم        . كنـد   هاي متفاوتي را دنبال مي      هاست و عموماً دغدغه     رسانه
مصر و تكميل اين انقـالب و روابـط بـا رژيـم صهيونيـستي و تعيـين تكليـف معاهـده                      انقالب  
هاي خبري خود بـه آن   ديويد از جمله ديگر محورهاي مهمي بود كه العالم در بيشتر بخش           كمپ
هاي خبري داشـت   اي در اين تحليل ديويد جايگاه ويژه پرداخت كه در اين ميان معاهده كمپ       مي

  ).2011 مه 13، حفناويبا كريمه الوگو  گفت(

  ليبي. 5ـ3
 بـه  هـاي عربـي را        گيري مبارك در مصر، شعلة انقالب       علي در تونس و كناره      سرنگوني رژيم بن  

هـا و     اين گـستردگي انقـالب    . سرعت به ديگر كشورهاي عرب شمال آفريقا و خاورميانه كشيد         
اين حوزه را با سختي     اعتراضات كه چندين كشور عربي را در خود فرو برد، كار خبررساني در              

شروع انقالب ليبي از شهر بنغازي، و طوالني شدن اين انقالب كه با جنگي خـونين                . مواجه كرد 
  . هاي عربي را رقم زد همراه شد، تجربة متفاوتي از انقالب

شروع انقالب و پيوسـتن بـسياري از        . العالم در انقالب ليبي با مشكالت متعددي مواجه بود        
سرعت قـذافي را   به ها، اين اميد را ايجاد كرد كه انقالب       به صفوف انقالبي   اعضاي رژيم قذافي  
داليل متعدد، از جمله استفاده قـذافي از نيروهـاي نظـامي مـزدور، كمـي                به  سرنگون كند اما بنا     

هـا، عمـالً    جمعيت ليبي، وفاداري طيفي از ارتش به رژيـم و همچنـين، ضـعف نظـامي انقالبـي        
  .تري مواجه ساخت ن طوالنيانقالب ليبي را با زما

دليل مشكالت ناشـي از انقـالب، سـه كـارگروه              العالم براي پوشش خبري تحوالت ليبي به      
كارگروه اول در بنغازي مستقر شد و اخبار مجلـس انتقـالي            . خبرنگاري به اين كشور اعزام كرد     

ويژه اقدامات به داد، كارگروه دوم در طرابلس مستقر بود و تحوالت اين شهر   ليبي را پوشش مي   
هاي ناتو را در صدر اخبار خود داشت و در نهايت، كارگروه سوم كه ميان  رژيم قذافي و بمباران

  . جبهه بنغازي و بريقه فعال بود
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مشكالت خبرنگاران العالم در ليبي به مراتب بيشتر از كشورهاي ديگـر بـود، در ليبـي يـك                   
هـاي    سته به رژيم قذافي جريان داشت كه در جبهه        ها و نيروهاي واب     عيار ميان انقالبي    جنگ تمام 

در ابتداي انقالب محمولـة عـدنان بـوريني خبرنگـار العـالم هنگـام               . داد  متعدد خود را نشان مي    
تـرين مـشكل العـالم در ليبـي،           عزيمت به بنغازي توسط نيروهاي قذافي مصادره شد، اما بزرگ         

خبري    اين شبكه در شهر طرابلس و بي       االصل  دستگيري لطفي غرس خبرنگار كانادايي و تونسي      
غرس از معدود خبرنگاراني بود كه در طرابلس حضور داشت و تحوالت اين             . مطلق از وي بود   

بـا  وگـو     گفـت ( تونسي بـود     ـ اتهام غرس داشتن تابعيت دوگانة كانادايي     . داد  شهر را پوشش مي   
  ).1390 خرداد 9، محمود رمك

تـرين آن پـرداختن بـه          را در پيش گرفت كه شايد مهم       العالم در مورد ليبي سه رويكرد كلي      
اين شبكه هرچند نگاهي مثبت به انقالب ليبي داشت         . نقش پررنگ مردم در هر سه رويكرد بود       

هاي اين كشور را شورشيان مـسلح و          هاي غربي و يا حتي عربي، انقالبي        و مانند برخي از شبكه    
سـادگي از بـسياري از حـوادث         بـه   باعث نشد تا    يا مخالفان مسلح ليبي نخواند، اما اين مسئله         

  :ترين محورهايي كه العالم در ليبي به آن پرداخت، عبارت بود از مهم. خونين اين كشور بگذرد
  .ها و رهبران آن  پيگيري انقالب و به ثمر نشستن آن با همراهي كامل انقالبي.1
ها در طول چهار دهـه         گستردة آن  يافته رژيم قذافي ضد مردم و كشتار         افشاي جنايات سازمان   .2

  .حكومت بر اين كشور
 افشاي همكاري و همراهي گسترده كشورهاي غربي با رژيم ليبـي در دسـتگيري، شـكنجه و                  .3

  . آمده دستبه سركوب مخالفان با استفاده از اسناد و مدارك 
هـاي ايـن      رفـتن زيرسـاخت     هاي ناتو و از بـين       عام مردم ليبي در حمالت هوايي جنگنده         قتل .4

  .صورت گستردهبه كشور 
  .هاي قذافي  پيگيري سرنوشت امام موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان، در زندان.5
  .ويژه سلطه بر نفت اين كشوربه هاي غرب جهت غارت منابع ليبي   پرداختن به طرح.6

  

شور، تـرين محورهـاي خـود در ايـن كـ            عنوان اصلي  به  العالم با تعيين اين استراتژي چهارگانه       
هـاي متعـدد      در برنامـه  . هاي جداگانه بررسي و ارزيابي كرد       صورت پرونده  به  تحوالت ليبي را    

توان اولويت كاري العالم برشمرد، اما پس از  العالم تا زمان مرگ قذافي، محورهاي يادشده را مي        
در مرگ قذافي و فروپاشي رسمي رژيم وي، العالم عالوه بر اين موضوعات، مسائل ديگـري را                 

  :راهبرد كالن خود براي پوشش تحوالت اين كشور در پيش گرفت
  .ويژه قطر و عربستان در ليبيبه  مقابله با نفوذ گستردة شيوخ عرب .1
  .گرا در اين كشور هاي اسالم  پيگيري سرنوشت انقالب ليبي و هدايت جريان.2
  .جزيه اين كشور عربي براي ت ـهاي غربي  مقابله با غارت منابع ليبي و افشاي طرح.3
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  بحرين .5ـ4
گرفته در كشورهاي عربي را بايد در  هاي صورت خالصه رفتارهاي خبري العالم در روند انقالب     

اي   داليل مختلف پوشـش ويـژه      به  العالم  . نگاه ويژه و خاص اين شبكه به تحوالت بحرين ديد         
كـت مـردم ايـن      تـرين آن، مظلوميـت حر       براي تحوالت عربستان و بحرين داشت كه شايد مهم        

توان گفت بيشتر بار خبري تحوالت بحـرين بـر دوش شـبكه العـالم و             با قطعيت مي  . منطقه بود 
  . المنار لبنان قرار داشت

صـورت ذيـل    بـه   توان    ترين داليل تمركز شبكة خبري بر تحوالت بحرين و عربستان را مي             مهم
  :برشمرد

  .بي و غربيهاي عر  پااليش شديد تحركات مردم بحرين توسط رسانه.1
  .هاي ديني، نژادي و قومي دليل نزديكيبه ويژه به  تعلق خاطر مردم ايران به مسائل بحرين .2
اي كه سركوب شـديدي توسـط خانـدان حـاكم ضـد مـردم                 گونهبه   مظلوميت مردم بحرين،     .3

  .گرفت صورت مي
  . ورود نظاميان سعودي و اماراتي به بحرين و اشغال اين كشور.4
  .فارس انقالب بحرين بر ديگر كشورهاي عرب حوزة خليج  اثرگذاري .5
  . حضور نظاميان آمريكايي در بحرين و اهميت راهبردي اين جزاير.6
  

 شروع شد و رژيم حاكم بر ايـن كـشور بـراي عـدم پوشـش         2011 فوريه   14انقالب بحرين از    
دليل نوع پوشش   ه  بخبرنگار شبكة العالم    . مناسب تحوالت آن اقدام به پااليش شديد خبري كرد        

سرعت تحت تعقيب قرار گرفت و عمالً چند روز پس از شروع اعتراضات،             به  خبرهاي بحرين   
 بـا  ).1390 اسـفند 7ي احمد سادات، وگو  گفت(العالم پوشش مستقيم خبري در بحرين نداشت     

توجه به شواهد و مدارك موجود و همچنين، تصريح مقامات بلندپاية جمهوري اسالمي ايـران،               
اي،   اهللا خامنـه    آيـت (ران هيچ دخالتي در امور بحرين و اعتراضات مردم ايـن كـشور نداشـت                ته

ويـژه العـالم    به  هاي خبري     اي شبكه    اما اين خود باعث نشد تا در حوزة رسانه         ؛)1390بهمن  14
  . رساني فعاليت نكنند جهت اطالع

 پوشش تحـوالت بحـرين،      با توجه به راهبرد العالم و رفتار رژيم بحرين با خبرنگاران براي           
. شكل متمـايزي تنظـيم كنـد      به  رساني خود بر بحرين را        اي و اطالع    العالم ناچار شد نگاه رسانه    

  :العالم براي پوشش تحوالت بحرين در سه حوزه وارد شد
   تلويزيون؛ .1
   پايگاه خبري العالم فارسي و عربي؛.2
  .يوببوك و يوت هاي اجتماعي مانند فيس  استفاده از شبكه.3
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هـاي متفـاوتي را بـراي پوشـش           توان گفت العالم در اين سـه حـوزه شـيوه            در مجموع، مي  
ها استفاده از تمام ظرفيت اسمي اين شبكه و برقراري           اين شيوه . تحوالت بحرين در پيش گرفت    

  .ارتباط گسترده با رهبران جنبش انقالبي مردم بحرين بود
ح اين موضوع بود كه برخالف مدعاي رژيم حـاكم،          ترين راهبرد العالم در مورد بحرين، طر        مهم

انقالب بحرين يك انقالب قومي و مذهبي نيست بلكه انقالب همة مردم بحرين، چـه سـني و چـه                    
  .هاي خبري، تحليلي و اعالمي العالم حاكم بود اين رويكرد بر تمام بخش. شيعه، است

  : خالصه كردتوان به اين صورت شيوه العالم در پوشش تحوالت بحرين را مي
  .صورت مداوم از طريق تلفن و يا تصوير به هاي مختلف بحرين   ارتباط با رهبران جريان.1
  .ها هاي آن  پيگيري وضعيت زندانيان و خانواده.2
  . توجه ويژه به سركوب روزانه مردم توسط نيروهاي سعودي و مأموران امنيتي بحرين.3
  .دهي جمعي و همراهي مردم با اين حركت ي برجسته كردن نقش روحانيت شيعه در آگاه.4
 قطعات رصد آخرين تحوالت بحرين با ارتباط دائمي با معترضان در بحرين و پخش آخرين                .5

  .و تصاوير اعتراضات
هاي زميني در بحـرين قابـل         دليل اختالل شديد بر شبكة تلويزيوني، العالم توسط فرستنده            به .6

  .نحو چشمگيري افزايش دادبه زديدكنندگان العالم را مشاهده بود و همين مسئله تعداد با
  .برگزاري ميزگردهاي گوناگون با دعوت از فعاالن سياسي بحريني و همچنين، فعاالن حقوق بشر .7
 تبيين اين موضوع راهبردي كه جمهوري اسالمي ايران هيچ نقشي در اعتراضـات مردمـي در                 .8

هـا و   هـاي مـردم و گـروه    د، درخواسـت گـذر  بحرين نداشت و هر آنچه در اين كـشور مـي   
  . هاي سياسي برآمده از مردم است جريان

  

الملف ”ساعته با عنوان       اي يك   كند، برنامه   اي كه العالم در مورد بحرين پخش مي         ترين برنامه   مهم
 مطالبـات  بحـرين،  تحـوالت  روز هـر  و خـاص  صورت به   است كه    “پروندة بحرين : البحريني
  .كند ميبررسي  كارشناسان حضور با را كشور اين در بشر حقوق نقض و مردمي

 بـه  هاي غرب در قبال تحـوالت منطقـه           العالم در پوشش اخبار بحرين به دوگانگي سياست       
اثرگذاري مثبت خود بر حركت اعتراضي مردم، نگراني مقامات بحريني را            خوبي اشاره كرد و با    

اين شبكه خبري با پوشـش مناسـب        ). 1390 آبان   12،  ...نگراني دولت بحرين  العالم،  (باعث شد   
تحوالت بحرين حتي ميان اهل سنت اين كشور كوچك نيز طرفداران بسياري بـه دسـت آورده                 

 تيـر   18،  ...العـالم انتخـاب   نيـوز،     شـيعه (رسـاند     بود كه اين مهم خالف مدعيات سران آن را مي         
ه از همــان ابتــدا هــاي ايــن شــبك ؛ بنــابراين، حمــالت ســايبري و اخــتالل در فركــانس)1390

بـار    اي شد كـه چنـدين       گونهبه  ، در نهايت،    )1390 اسفند 25،  ...اخالل عربستان در  وي،    تي  پرس(
بيشتر اين حمالت و اختالل توسـط عربـستان         . كنندة اين شبكه عوض شدند      هاي پخش   ماهواره

 سـت اعتـراف كردنـد كـه پادشـاه           شد و در يك مورد مسئوالن ماهوارة عـرب          سعودي ايجاد مي  
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، ي احمد سـادات   وگو  گفت(صورت مستقيم دستور قطع العالم را صادر كرده است           به  عربستان  
  ).1390 اسفند 7

. تواند ارزيابي شـود     رساني مي   رفتار العالم در بحرين، نقطة اوج موفقيت اين شبكه در اطالع          
هـاي    اعالم جرم مقامات بحريني در مورد همكاري با شبكه العـالم و در نظـر گـرفتن مجـازات                  

  . دهد ازپيش گواهي مي سنگين براي اين كار، اين موفقيت را بيش

  سوريه. 5 ـ5
هاي عربي به سوريه بر اساس شواهد موجود، زودرس و تحت فـشار و هـدايت                  رسيدن انقالب 

رفتارشناسي العالم در مورد سـوريه تـابعي        . برخي كشورهاي عربي و غربي صورت گرفته است       
. رفت  هاي قدرت در منطقه به شمار مي        ي رقابت سياسي ميان قطب    از تحوالت اين كشور و نوع     

دادند،   هاي خبري مانند العربيه و الجزيره تحوالت اين جزاير را پوشش نمي             اگر در بحرين شبكه   
سـوريه در   . در سوريه اقدام به پوشش خبري گسترده و خبرسازي در مورد تحوالت آن كردنـد              

اي و تبليغي دو قطب اصلي منطقـه و ديگـر         ي جنگ رسانه  هاي عربي، به محور اصل      ميان انقالب 
  .هاي جهاني قرار گرفت قطب

هاي خبري بود كه پس از شروع بحران در سـوريه در ايـن كـشور                  العالم جزو معدود شبكه   
رو، پوشش خبري مستقلي داشـت و چـون بـه دايـرة قـدرت در                اين   خبرنگار فعال داشت و از    

  .كرد اول و مهمي را در مورد اين كشور منتشر ميسوريه نزديك بود، خبرهاي دست 
  :نگاه العالم در مورد سوريه برگرفته از مفاهيم زير بود

  .گرفته در سوريه، انقالب و اعتراض نيست بلكه شورشي مسلحانه است  حركت صورت.1
  .شود شده توسط كشورهاي ضدمحور مقاومت، حمايت و هدايت مي  شورش ايجاد.2
  .رش تضعيف جبهة مقاومت و ضربه زدن به ايران است هدف از اين شو.3
كنند و دولت اين كشور جايگاه خـوب و محكمـي در               مردم سوريه با شورشيان همراهي نمي      .4

  .ميان جامعه دارد
اي مغرضـانه پوشـيده       اي ضخيم و پرحجم از تبليغات رسـانه         هاي سوريه در زير اليه       واقعيت .5

  .شده است
  

در . كـرد  عالم، سياست كلي اين شبكه در قبال تحوالت سوريه را ترسـيم مـي      اين رويكرد حاكم بر ال    
در . هاي سوريه بـر اسـاس مـستندات خـاص خـود كـرد               اين راهبرد، العالم اقدام به بازتاب واقعيت      

شد و نكتة مهم     هاي مختلف خبري و تحليلي شبكه العالم، موضوع سوريه به بحث گذاشته مي              برنامه
  .شده بود هاي پخش ها و برنامه مخالفان سياسي نظام حاكم در بحثدر اين مورد مشاركت 

  :گونه برشمرد توان سياست العالم در قبال سوريه را اين در مجموع، مي
  .داد هاي شورشي را پوشش خبري مي گرفته توسط گروه هاي صورت  العالم جنايت.1
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داد   د سـوريه پاسـخ مـي      هـاي خبـري در مـور        سازي برخي شبكه     العالم به خبرسازي و شايعه     .2
  ).2012 ژانويه 3، ...مراسلناالعالم، (

داد و از مـردم در ايـن زمينـه نظرخـواهي               العالم اصالحات سياسي در سوريه را پوشش مـي         .3
  ).2011 جوالي 3، ...مؤتمر لشخصياتالعالم، (كرد  مي

خـش و   صـورت زنـده پ        العالم تجمعات برگزارشده توسط طرفـداران دولـت سـوريه را بـه             .4
  .داد هاي خبري سران اين كشور را در اختيار بينندگان خود قرار مي انديشي ها و هم سخنراني

ها و ميزگردهاي مختلف اقشار وگو گفتدر .  العالم اقدام به ارتباط مستقيم با مردم سوريه كرد      .5
  .ويژه دانشجويان و جوانان حضوري فعال داشتندبه گوناگون مردم سوريه 

  .شد ضد سوريه با موشكافي خاصي پيگيري مي/ نفعبه الملل اقدامات  ين در حوزة ب.6
 العالم سياست دوگانة غرب در برخورد با تحوالت جهان عرب را بـا نگـاهي ويـژه پيگيـري                    .7

در اين مورد به رفتار غرب در برابر اعتراضات مردم بحرين و ناديده گـرفتن آن در                 . كرد  مي
  .پرداخت ي شورشي در سوريه ميها مقابل با حركت مسلحانة گروه

  

هاي زنده العالم باعث شد تا نظرية طرفداري اين شبكه از             حضور مخالفان نظام سوريه در برنامه     
نظام حاكم برداشته شود؛ در حقيقت، العالم با تقسيم مخالفان حاضر در صحنة سوريه به سياسي                

را در مقابـل افـراد مـسلح و         و نظامي، داخلي و خارجي تالش كرد تا مخالفان سياسـي داخلـي              
  ).2012 فوريه 7، ...سوريه االحتدامالعالم، (تر كند  خارجي برجسته

  گيري نتيجه
دهـد ايـن      زبان العالم در تحوالت عربي نشان مـي         بررسي رفتار و راهبردهاي خبري شبكة عرب      

 تعريفبخشي عمومي بر اساس معيارهاي        رساني خود را بر پايه آگاهي       شبكه رسالت مهم اطالع   
اين نگـاه  . هاي نظام جمهوري اسالمي ايران ترسيم كرده است   شدة خبري در چارچوب سياست      

ـ من تهران”برنامة . هاي اين شبكه مشاهده كرد توان در برنامه خوبي ميبه را   كـه هـر   “ از تهران 
ز هاي سياسي در جمهوري اسالمي ايران بـه خـارج ا       شود، انتقال ديدگاه    شب از العالم پخش مي    

اساس، بايد گفت العالم در برنامـة خبررسـاني خـود،              اين بر. كشور و بينندگان اين شبكه است     
هـاي عربـي در منطقـه،      تـرين دسـتاورد انقـالب       عنوان مهم    عالوه بر تأكيد بر بيداري اسالمي به      

هـا هـشدار      هاي غربي و عربي وابسته به صهيونيسم جهاني در اين انقالب            نسبت به نفوذ جريان   
رسـاني    طرفـي در اطـالع      هاي خبري العربيه و الجزيره مدعي بـي         العالم بر خالف شبكه   . دهد  مي

كند و    نيست و خود را طرفدار جريان مقاومت ضد غربي و ضد صهيونيسم در منطقه معرفي مي               
كند كه هر حركتي كه بخواهد اين محور را مورد حمله             با اين رويكرد به مخاطب خود اعالم مي       

هاي غربـي   العالم رويكرد منافقانه شبكه. تضعيف كند، از نظر آن غيرقابل قبول است      قرار دهد و    
گرفتـه در     هـاي صـورت     كند و با تأكيد بر ماهيـت اسـالمي جنـبش            و عربي منطقه را بررسي مي     
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هاي   ها استبداد و سركوب مردمي و جريان        كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا معتقد است سال       
ر اين كشورها سبب شده است مردم، در برابر اين استبداد و سـرخوردگي              خواهي د   اصيل اسالم 

العـالم تأكيـد دارد در      . ننـد كها را سـاقط       ناشي از وابستگي حكام به غرب قيام كنند و حكومت         
تواننـد در     هاي اسالمي خود پايبنـد باشـند، مـي          صورتي كه مردم اتحاد خود را حفظ و بر آرمان         

اين رويكرد شبكة العالم    .  و اقدام كنند   هدركها مقاومت     درة انقالب هاي غرب در مصا     برابر تالش 
راسـتا و در تقويـت ديپلماسـي رسـمي جمهـوري اسـالمي اسـت و تـالش دارد از طريـق                        هم

  .ندكهاي مردم در اين كشورها رويكرد رسمي را تقويت و تثبيت  گيري با توده ارتباط

  ها نوشت پي
 

اي به تحوالت به وجود آمد تا جـايي كـه             اي اين دو جريان مهم منطقه       بندي در رويكرد و نگاه رسانه       اين تقسيم . 1
هـاي مقاومـت فلـسطين     هاي خبري ايـران و حتـي برخـي از جريـان        شبكه هاي خبري عراق، المنار لبنان،      شبكه

سي عربي، االخباريـه عربـستان، الحـره          بي  هاي خبري مانند العربيه، الجزيره، بي       رويكردي متفاوت با ديگر شبكه    
هـاي   انهرسـ . در برخورد با تحوالت اخير داشـتند ...  عربي و24وله آلمان، يورونيوز اروپا، فرانسه      آمريكا، دويچه 

را ناشي    ها آن     دانستند و ديگر شبكه     خواهي مردم مي    يند دين اها را اسالمي و بر      وابسته به جريان مقاومت انقالب    
از مشكالت اقتصادي و تنگناهاي معيشتي؛ و از همين رو بود كه پس از انقالب تونس و مصر در نشستي كه بـا                     

هاي   ي برگزار شد، اين كشورها تعهد كردند كه كمك        شركت كشورهاي اروپايي، آمريكا و برخي كشورهاي عرب       
  . بهره و بلندمدت در اختيار اين دو كشور قرار دهند هاي كم مالي و وام

 اسـتودي  چندين داراي كه دارد قرار) ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا (جم جام محوطه در شبكه اين ساختمان. 2
 و ايـران  در كـه  دارد هـم  را متوسط امواج روي راديويي پخش تلويزوني،  بخش بر عالوه العالم. باشد  مي برنامه پخش
  .است بسياري مخاطبان داراي كه كند مي شنيدن قابل را شبكه اين صداي منطقه كشورهاي از برخي

  مدير شبكه العالم. 3
  دبيركل حزب النهضه تونس: راشد الغنوشي. 4
  از فعاالن سياسي تونس. 5
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