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مقدمه
مترفین و صاحبان زر و زور تنها در زمان انبیاء نبوده که دش��منان اصلی راه خدا بوده اند »َو ما 
أَْرَس��لْنا فی  َقْریٍة ِمْن نَذیٍر إاِل قاَل ُمْتَرُفوها إِنا بِما أُْرِس��لُْتْم بِِه کافُِروَن«1 و تنها در زمان انبیاء نبوده 
که مانع اصلی توجه مردم به دعوت الهی گشته اند »َفَخَرَج َعلی  َقْوِمِه فی  زیَنِتِه قاَل الذیَن یریُدوَن 
الَْحیاَة الدنْیا یا لَیَت لَنا ِمْثَل ما أُوتِی قاُروُن إِنُه لَُذو َحظ َعظیٍم«2 و این تنها در زمان انبیاء نبوده که 
قدرت و ثروت به عنوان هدیه ای الهی مسیر پیروزی جبهه حق را هموار کرده است »َو قاَل یا أَیَها 
الناُس ُعلْمنا َمْنِطَق الطیِر َو أُوتینا ِمْن کل َشی ءٍ إِن هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبیُن  َو ُحِشَر لُِسلَیماَن ُجُنوُدُه 
ِمَن الِْجن َو اْلِنِْس َو الطیِر َفُهْم یوَزُعوَن«3. »َو کذلِک َمکنا لِیوُسَف فِی الَأْْرِض یَتَبوأُ ِمْنها َحیُث یشاُء 
نُصیُب بَِرْحَمِتنا َمْن نَش��اُء َو ال نُضیُع أَْجَر الُْمْحِس��نیَن«4. »َو یْسَئُلونَک َعْن ِذی الَْقْرنَیِن ُقْل َسأَتُْلوا 

َعلَیکْم ِمْنُه ِذکراً . إِنا َمکنا لَُه فِی الَأْْرِض َو آتَیناُه ِمْن کل َشی ءٍ َسَبباً«5.
آری هنوز که هنوز اس��ت در هر گوش��ه ای از دنیا، رقابت شبکه های قدرت و ثروت با یکدیگر و 
دش��منی آن ها با مخالفانشان، عمدة اتفاقات مهم دنیای پیرامون ما را رقم می زند و از همین روی 

1 . سورة مبارکة سبأ، آیة 34: و در هیچ دیاری )پیامبر( بیم دهنده ای نفرستادیم، مگر اینکه  )اشراف و( خوشگذرانان آن گفتند: »ما به آنچه 
شما به آن فرستاده شده اید، کافریم«.

2 . سورة مبارکة قصص، آیة 79: )قارون( غرق در زینتش به سوی قومش بیرون شد، آنهایی که هدفشان زندگی دنیا بود گفتند: »ای کاش ما 
نیز مثل آنچه را که قارون دارد، می داشتیم  که او بهره عظیمی دارد«.

3 . س��ورة مبارکة نمل، آیات 16 و 17: و س��لیمان وارث داوود ش��د و گفت: »ای مردم به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و از همه چیز به ما 
داده اند که این برتری آشکاری است« و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرنده برایش فراهم شدند و به نظم آمدند.

4 . سورة مبارکة یوسف، آیة 56: و این گونه یوسف را در سرزمین )مصر( امکانات دادیم، که هر کجا می خواهد در آن جای گزیند رحمتمان را 
به هر کس بخواهیم )و شایسته بدانیم( می رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نخواهیم کرد.

5 . سورة مبارکة کهف، آیة 83و84: و )ای پیامبر( از تو درباره« ُذو الَقرنَین »می پرسند، بگو: «بزودی از او برای شما خبری می خوانم«. ما در 
زمین به او امکانات دادیم و از هر چیزی وسیله ای به او دادیم.
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است که تحلیل و فهم بسیاری از حوادثی که در اطرافمان رخ می  دهد و تعیین راهبرد صحیح برای 
حرکت نظام جمهوری اسالمی، نیازمند بررسی شبکه های قدرت و ثروت می باشد.

انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)رحمة اهلل علیه( صرفاً یک حرکت و انقالب محدود 
به ایران نبود؛ بلکه در افق آرمان های خود، اتصال به انقالب جهانی مهدی موعود و زمینه س��ازی 
ظهور حضرت و ایجاد تمدن توحیدی و جهانی اسالم را نشانه رفته و می رود. در این میان، یکی از 
مهم ترین و راهبردی ترین مناطق دنیا برای کشور ما، و حتی برای قدرت های جهانی، منطقه غرب 

آسیا و شمال آفریقا است.
کش��ورهای اسالمی منطقه، آماده ترین بستر برای گسترش نگاه حاکمیتی توحیدی و اسالمی 
و در نتیجه، ظهور هم پیمانان راهبردی و همچنین دش��منان و رقبای مهم هس��تند؛ مسأله ای که 
از همان ابتدا و با کلید خوردن جنگ تحمیلی از س��وی صدام، با کمک های مس��تقیم کشورهای 
عربی منطقه و حمایت  قدرت های جهانی، علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و تا امروز هم این 

خصومت ها خود را در سوریه و یمن و ... نشان می دهند.
واضح اس��ت که »محور مقاومت« تنها  بازیگِر منطقة غرب آسیا و شمال آفریقا نیست و فارغ از 
دخالت های مستقیم قدرت های جهانی، شبکه های قدرت و ثروت منطقه اِی قوی  دیگری هم وجود 
دارند که بازیگران فعالی در منطقه به ش��مار می آیند؛ بازیگرانی که چه به ش��کل مستقل و چه به 
ش��کل نیابت از قدرت های جهانی، در تحوالت منطقه نقش آفرینی می کنند؛ از این روی »محور 
مقاومت« نمی تواند بدون شناخت دقیق این شبکه ها و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به آن ها، 

برای معادالت منطقه به راه حل های بهینه برسد.
هرچند در یک نگاه ساده سیاسی، می توان حوادث منطقه را در دوقطب »ایران-سعودی« ترسیم 
و تصوی��ر کرد، ولی نگاه عمیق تر ب��ه بطن حوادث منطقه و تغییر و تحوالت جریان های اجتماعی 
و نحله های اندیش��ه ای، نش��ان می  دهد که جهان اسالم در حال شکل دادن یک سه ضلعی قدرت 
و ثروت در درون خود اس��ت و حوادث منطقه و پیش بینی آیندة منطقه را در ذیل ش��ناخت این 
سه محور و کنش ها و واکنش های آن ها، نسبت به یکدیگر و نسبت به بازیگران خارجی، می توان 
به درس��تی فهم کرد. این س��ه محور عبارتند از »محور مقاومت« با مرکزیت ایران، »محور حامی 

اسالم گرایان«6، یا به عبارتی »محور قطر-ترکیه«، و »محور لیبرال«، یعنی »سعودی-امارات«.
در این میان نقش دو کشور کوچک اما ثروتمند قطر و امارات بسیار مهم می شود. دو کشوری که 

6 .  شاید نتوان این محور را »اسالم گرا« با تعریف دقیق آن در فرهنگ اصطالحات سیاسی دانست؛ اما قدر متیقن آن است که در سال های 
اخیر، این دو کشور حامی اصلی جریانات اسالم گرا در جهان اسالم هستند. از این روی عنوان »حامی اسالم گرایان« برای آنان به کار برده ایم؛ 

البته در مواردی نیز برای اختصار در متن، از عنوان »محور اسالم گرا« استفاده شده است.
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اگر همچون کشورهای کوچک اما ثروتمند »سنگاپور«، »لوکزامبورگ«، »برونئی«، »سان مارینو« 
و »ماکائو« بودند، خیلی وجهی برای پرداختن به آن ها نبود؛ اما مسأله از آنجا آغاز می شود که این 
دو کش��ور که در بین ده کش��ور اول دنیا، در سرانة تولید ناخالص داخلی قرار دارند، سر در جبین 
خود نکرده اند؛ بلکه به شدت به دنبال تعریف یک نقش فعال منطقه ای و حتی بین المللی برای خود 
بوده و بخش شایان  توجهی از درآمد خود را صرف اثرگذاری بر معادالت منطقه  در ساحات مختلف 
سیاسی، اقتصادی)گردش��گری، حمل ونقل، نفت وگاز، و ...(، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، 

دانشگاهی و حتی اندیشه ای کرده اند.
رقابت امارات و قطر در تصاحب و تقابل با موج بیداری اسالمی در سال های گذشته، در کشورهای 
مختلف اسالمی، ظهور و بروز داشته است. حمایت قطر از جریان های اسالم گرا و إخوانی و حمایت 
امارات از جریان های سیاسی لیبرال در کشورهای مختلف، از جمله مصر، تونس، مراکش، الجزایر، 
لیبی، سوریه و ... بر صاحب نظران پوشیده نیست. در مصر تالش های »محمد دحالن« و پول های 

امارات نقشی کمتر از تالش های آل سعود برای زمین زدِن إخوانی های طرفدارِ قطر نداشت. 
امارات برای روی کار آوردن »سیسی«  و حفظ ثبات اقتصادی مصر، 12 میلیارد دالر در قالب 
های سرمایه گذای و وام بالعوض به سیسی کمک مالی کرد. این کشور همچنین تمام هزینه های 
ساخت شهرک جدیدی در نزدیکی قاهره، به عنوان پایتخت جدید مصر را با نام »شهرک زاید« به 
عهده گرفته اس��ت و باید گفت که نفوِذ کنونی امارات در مصر و حمایتش از  سیس��ی ، اصاًل قابل 
مقایسه با نقش و تأثیر عربستان نیست. همکاری های نظامی و مانور مشترک نظامی و حتی تأسیس 
پایگاه نظامی امارات در مصر و همچنین همراهی مصر با امارات در مسائل اختالفی بین امارات و 

عربستان، مانند یمن و سوریه نیز نشانگر سطح نفوذ امارات در مصر است.
در لیبی نیز پس از س��رنگونی »قذافی«، چندس��الی اس��ت که درگیری نظامی بین گروه های 
انقالبی)دولت وفاق ملی( تحت حمایت قطر، با  محوریت »فایز الس��راج« و دولت »طبرق«  تحت 

حمایت امارات با محوریت ژنرال »حفتر« وجود دارد.
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 گزارش الجزیره از پول های اماراتی در رسانه های لیبی!

در فلسطین که مسأله اول جهان اسالم است، به وضوح تأثیر و تقابل دو جریان تحت حمایت 
قطر با محوریت شاخه سیاسی »حماس« و جریان تحت حمایت امارات با محوریت شاخه دحالنی 

»فتح« دیده می شود و »محمود عباس«، دیگر آن نقش سابق را ندارد. 
امارات برای آشتی ملی فلسطین، پنجاه ملیون دالر به فلسطین کمک می کند و »دحالن« دو 
میلیارد دالر از امارات برای تأمین هزینة س��وخت فلس��طین می گیرد و دولت مصر طی قراردادی، 
بازسازی و توسعة گذرگاه »رفحم را به »دحالن« می سپارد. بنابراین نمی شود در معادالت فلسطین 

حساس بود و امارات را ندید.
با قدرت گرفتن »محمدبن سلمان« و نزدیک شدِن او به خاندان »زاید« در امارات و تالش وی 
برای تضعیف روزافزوِن نهاد مذهبی »سلفیت«، حتی فهم دقیق تحوالت درونی عربستان هم بدون 

فهم این دوقطبی سیاسی-اجتماعی، در جهان عرب امکان پذیر نیست.
عربس��تاِن »بن  سلمان« دیگر عربستاِن »فهد« نیس��ت.  چون »بن سلمان« خوش ندارد محور 
سلفیت در جهان اسالم باشد. او جسورانه و متهورانه در حال تخریب نقطة مزیت و سیادت خود، 
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یعنی سلفیت و بازنشانی لیبرالیسم بجای آن است. او در اقداماتی آتاتورک گونه و رضاخان وار، مراکز 
آموزشی سلفیت را مانند »دانشگاه مدینه« محدود و جایگاه »هیئة کبار العلماء السعودیة« را تضعیف 
می کند. آزادی های زنان را بر اس��اس نگاه لیبرالیستی، در عرصه های اشتغال، تحصیل، رانندگی و 
حجاب افزایش می دهد و حتی مسابقات رسمی قمار برگزار می کند! این جاست که امارات به عنوان 
پایگاه رسانه های عربستان، یعنی »روتانا« و MBC، نقش خود را نشان می دهد و بر زمزمه های روابط 

پنهانی »بن سلمان« و »بن زاید« مهر تأیید می زند.
رویکرد سکوالر امارات را در قبال »بّشاراسد« هم می توان دید. عدم پافشاری امارات بر برکناری 
»بّشار« در سوریه هم به دلیل رویکرد سکوالر بشار در حکومت بود. نهایتاً امارات در صحنة منازعة 
سوریه از »جیش الحر« که به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک و سکوالر بود، حمایت مالی و سیاسی 

کرد و در مقابل، قطر رودرروی بّشار، از اسالم گرایان جهادی حمایت کرد. 
حمایت و پش��تیبانی قطر از اس��الم گرایان جهادی، در سطح ابر رس��انه ای مانند »الجزیرة« و 
همچنین به صورت کمک مالی مستقیم به »النصره«، القاعدة، »طالبان« و دیگر گروه های جهادی 
بود و حتی کار به جایی رسید که در قطر، کمپین »مدد أهل الشام« برای جمع آوری پول به صورت 

رسمی برای »جبهة النصرة« به راه افتاد!
رقابت س��االنة »Qatar airways« و »emirates«، برای تصاحب جایگاه نخست خطوط هوایی 
برتر دنیا، نش��انه ای اندک از تقابل اقتصادی این دو کش��ور در سطح جهانی است. امارات رتبه اول 
هواپیمایی جهان را در 2016 را به دست آورده بود که در سال 2017 قطر این جایگاه را از آن خود 

کرد.
تالش برای تأس��یس شعبة دانشگاه های مختلف خارجی در قطر و امارات و همچنین تأسیس 
دانشگاه های قوی ملی، روی دیگری از تشدید این دوقطبی است. اندیشکده ها و مراکز دراسی قطری 
و اماراتی در کورس رقابت مراکز اندیشه ورزی، در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، همیشه پیشتاز 

هستند و قابل مقایسه با مشابه های ایرانی و عربستانی خود نیستند.
در حال��ی که عربس��تان با دس��ت خ��ودش در حال تضعیف نهاد مذهبی رس��می س��لفیت 
و  قط��ر  پش��تیبانی  ب��ا  »اتحادیةعلماءمس��لمین«،  ای��ن  اس��ت،  »رابطةالعالم الس��المي«  و 
»مجلس حکماءالمسلمین«، با پشتیبانی امارات هستند که در حال شکل دادن دو قطبی مذهبی و 
علمائی در جهان اسالم هستند و علمای همسو با خود را به سوی خویش می کشانند. این رقابت ها 
فقط در سطح ارگان های سیاسی یا شرکت های اقتصادی نیست؛ الیه های اجتماعی مردمی و حتی 
نخبگانی هم در جهان عرب در حال ش��کل دادن دوقطبی های جدی با پیش زمینة »اس��الم گرا-
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لیبرال« اس��ت که ترجمة سیاسی آن تمایل به نهادهای حمایت ش��ونده از سوی قطر یا نهادهای 
حمایت شونده از سوی امارات می شود و اثرات آن را در شبکه های اجتماعی عربی و اظهارنظرهای 

نخبگان عرب می توان مشاهده کرد.
البته عرصه های رقابت میان قدرت های منطقه، محدود به آنچه گفته ش��د نیس��ت و بررس��ی 
مفصل تر آن و به ویژه نقش کشورهای قطر و امارات در پروژة دیگری با عنوان »بررسی شبکه های 
قدرت و ثروت منطقه« توس��ط »مرکز راهبری ورثة النبیاء« انجام ش��ده است؛ اما نکتة مهم این 
است که دو محور مذکور، تنها در حال رقابت بین خود نیستند، بلکه رقابت و حتی تنازع جدی با 
»محور مقاومت« در تمام الیه های پیش گفته دارند. امارات و »محور لیبرال« در الیة اندیشه ای، نزاع 
جدی با اندیش��ة انقالبی و اس��الم ناب محمدی )صلی اهلل علیه وآله« دارد و محور ایده آل غرب برای 
سرمایه گذاری است تا بتواند عالوه بر رقابت اقتصادی و سیاسی، نمونة جایگزین مذهبی و اندیشه ای 

برای »محور مقاومت« باشد. 
متأسفانه دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر در جمهوری اسالمی ایران و همچنین فعالین 
رس��انه ای و نخبگان مؤثر ایرانی، شناخت ضعیفی نسبت به شبکه های قدرت و ثروت و محورهای 
رقیب جمهوری اس��المی ایران در منطقه دارند. مس��ئله ای که باعث می گردد که نتوان نقشه های 
استکبار جهانی و ارتجاع عربی را برای مقابله با نظام اسالمی به درستی درک کرد تا در مقابل آن ها 

به راهبردهای مطلوب عملیاتی رسید.
بر همین اساس، پروژة »بررسی شبکه های قدرت و ثروت منطقه« با همکاری مشترک »مرکز 
راهبری ورثة االنبیاء« و »اندیشکدة حکمرانی شریف« تعریف شد تا ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، رسانه ای، مذهبی و اندیشه ای این شبکه ها، مورد مطالعه قرار گیرند و با درک درست نقشة 
راهبردی جریان قدرت و ثروت در منطقه، سیاست های مورد نیاز »محور مقاومت«، برای رسیدن به 

اهداف انقالب اسالمی را  ارائه نماید.
اما از مهمترین ابعاد نقش آفرینی محورهای رقیِب محور مقاومت، »عرصة رسانه« است که این 

نوشتار با تمرکز بر آن، در جهت تحقق اهداف زیر تالش می نماید:
1- توصیف وضعیت رسانه های وابسته به محورهای رقیِب مقاومت، با هدف ترسیم نقشة عمل 

رسانه های منطقه. 
2- بررس��ی نقش رسانه ها به عنوان صدای عمومی و ابزار دیپلماسی عمومی این کشورها برای 

پیشبرد اهداف منطقه ای خود
3- بررسی راهبردهای این رسانه ها در راستای جهت دهی به افکار عمومی، مطابق خواسته های 
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سیاسی خود
4- بررسی وضع موجود رسانه های بین المللی متعلق به محور مقاومت

5- استخراج راهبردهای مطلوب، دربارة فعالیت های رسانه ای بین الملل داخلی، در جهت نیل به 
اهداف انقالب اسالمی و با توجه به اقدامات رقبای مهم منطقه ای

الزم به ذکر اس��ت که از میان خیل عظیم رس��انه های فعال در س��طح منطقه، تنها رسانه های 
وابسته به دو محور لیبرال و اسالم گرا و سه رسانة شاخص محور مقاومت مورد بررسی قرار گرفته اند. 
رسانه های مورد بررسی از دو محور اسالم گرا و لیبرال هم بر اساس بیش ترین تأثیرگذاری و دارا بودن 
مخاطب قابل توجه بین المللی، انتخاب شده اند و در بررسی ها، رسانه های اصلی هر محور به تفصیل 

و دیگر رسانه ها اجماال مورد بررسی قرار می گیرند. 

     رسانه های بررسی شده
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رسانه های »محور حامی اسالم گرایان: قطر-ترکیه«:

»محور قطر-ترکیه« برای پیش��برد اهدافش، حس��اب ویژه ای برای عنصر رسانه باز کرده است. 
در دهة 90 میالدی که هنوز شبکة »الجزیرة« شکل نگرفته بود، قطر کشوری کوچک بود که در 
معادالت بین المللی چندان به چشم نمی آمد. اما الجزیرة از روزی که آمد، از آن جهت که چیزهایی 
می گفت که در رس��انه های دیگر گفته نمی ش��د، افکار عمومی منطقه را از آن خود کرد. و از قِبل 
الجزیرة، قطر هم برای خودش کسی شد؛ به طوری که امیر قبلی قطر، »شیخ حمد بن خلیفه آل 

ثانی« همواره می گفت: »من را به قطر نمی شناسند؛ بلکه به الجزیرة می شناسند«!7
حکومت قطر فهمید که از طریق الجزیرة، یا به عبارتی از طریق عنصر رسانه، به خوبی می تواند 
خألهای اس��تراتژیکش را پوشش داده و برای این کشور مزیت نسبی ایجاد کند و باالخره الجزیرة 
آن قدر تأثیرگذار شد، که سعودی و سایر دول حصار، یکی از شروط رفع تحریم های قطر را تعطیلی 

این شبکه عنوان کرده اند! 8
قطر که قدرت رسانه ای، زیر زبانش مزه کرده بود، رسانه های خود را گسترش داد. موجی از تأسیس 

7. مصاحبه نگارندگان با آقای دکتر عّباس خامه یار، رایزن فرهنگی سابق ایران در قطر
 . "8Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", 2017, Al Jazeera : < https://www.aljazeera.com/
news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html  >
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شبکه های ماهواره ای و وبگاه ها و روزنامه ها راه افتاد. بعضی از این رسانه ها، مثل »میدل ایست آی«، 
»رصد«، »عربی21«، »العربی الجدید« و »المکملین« همچون الجزیرة، آن چنان تأثیر گذار شدند، 

که تعطیلی آنها نیز جزو شرایط رفع تحریم های قطر قرار گرفت.9
قطر از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی نیز با جریانات اسالم گرا و مشخصاً »إخوان المسلمین« به 
ائتالف رسید. حکومت اردوغان در ترکیه هم که نزدیک به اندیشة إخوانی بود، هم پیمان قطر شد. 
اما جریانات تحت حمایت قطر، منحصر به إخوان نیست؛ بلکه آل ثانی با بعضی جریانات چپ و 
عرب گرا نیز به ائتالف رسیده است. امثال »عزمی بشارة«، سکوالرِ عرب گرا، هم به پناهندگی قطر 
درآمدند و همة این ها با هم یک جبهه شدند در کنار جبهة لیبراِل سعودی-امارات و جبهة مقاومت 
ب��ه رهبری ایران. یعنی جمع میان ثروت بی ش��مار قطر، قدرت رس��انه ای خارق العادة آن و عمق 
استراتژیک جریان اسالم گرا با محوریت ترکیه در بدنة جهان اسالم، قطر و ترکیه را تبدیل به یک 
محور قدرتمند در منطقه کرد. محوری که »افکار عمومی« و »رسانه« برگ برنده اش بوده و هست.

گزارش شماره یک به بررسی مجموعه رسانه ای الجزیره به عنوان اصلی ترین رسانة این محور 
اختصاص داش��ت. ولی این تراس��ت رسانه ای منحصر به الجزیرة نیست. در یک تقسیم بندی کلی 
می توان سایر رسانه های این جریان را به پنج طیف »اِخوانی ها«، »چپ های عرب گرا«، »لیبرال های 
مخالف حکومت مصر«، »رسانه های حکومتی قطر« و »رسانه های تفریحی و ورزشی« تقسیم بندی 

کرد. در این گزارش به بررسی سایر رسانه های محور حامی اسالمگرایان خواهیم پرداخت.
از آنجایی که رسانه های اِخوانی عرصه های سیاست و دیانت را از یکدیگر جدا نمی کنند، تقسیم 
بندی رس��انه های آنها به »سیاسی« و »مذهبی« نیز چندان دقیق نیست. چراکه تقریباً در تمامی 
رس��انه های اِخوانی برنامه های سیاسی و مذهبی در کنار یکدیگر پخش می شود. بنابراین برخالف 
تقس��یم بندی رسانه های »محور سعودی-امارات« به »سیاسی« و »مذهبی«، در این بخش دسته 

بندی این چنینی وجود ندارد.

 . "9Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", 2017, Al Jazeera : < https://www.aljazeera.com/
news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html  >
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رسانه های مخالف محور ترکی – قطری و وابسته به »محور لیبرال« از رسانه های این محور با عنوان 

»افعی« نام می برند!

رسانه های اِخوانی
ازجمله مهم ترین رسانه های اِخوانی می توان به وبگاه های »عربی21«، »عربی پست«، »نون پست«، 
»ساسة پست«، »میدل  ایست آی« و »شبکة رصد« اشاره کرد. همچنین باید به شبکه های ماهواره ای 

»مکملین«، »درر«، »الحوار«، »الثورة« و »وطن« اشاره کرد.
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عکس دسته جمعی مدیران رسانه های اِخوانی در ترکیه؛ عمدۀ این رسانه ها در ترکیه به سر می برند.

»عربی21« 

 
»عربی21«10 پاتوق جوانان اِخوانی و ازجمله موثرترین رس��انه های»محور ترکی-قطری« است 
که  در س��ال 2013 تأسیس شد. مدیریت آن بر عهدة »فراس ابوهالل« یک جوان اِخوانی مصری 
و کارشناس ثابت الجزیرة است. حضور چشم گیر جوانان اِخوانی که عمدتاً مصری هستند در میان 
نویس��ندگان این وبگاه مشهود اس��ت. از جوانان ایرانی متمایل به اِخوان نیز می توان به »صابر گل 

>www.arabi21.com< :10 . وبگاه
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عنبری« اشاره کرد که یادداشت های بسیاری برای »عربی21« نوشته است.11 
 خروجی کلی این وبگاه تقویت اسالم گرایی اِخوانی و پوشش خبری-تحلیلی اتفاقات منطقه از 
موضع اِخوان المس��لمین است. تعطیلی این وبگاه جزو شروط رفع حصر قطر بوده است.12 چندی 
پیش توییتی منسوب به »فراس ابوهالل« مبنی بر افتخار به دریافت کمک مالی از قطر منتشر شد 
که موجب فشار رسانه ای شدیدی به مجموعة این وبگاه و »ابوهالل« شد و بعداً با ادعای هک شدن 

حساب توئیترشان تکذیب شد.

توییت فراس ابوهالل که برای »عربی21« دردسرساز شد

> https://arabi21.com/authors/1707/0/0< :2111 . أرشیف الکاتب/ صابر کل عنبري، عربی
12 . " Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", 2017, Al Jazeera : <https://www.aljazeera.
com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>
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هرچند پیش از این مخالفت با ایران در این رسانه ها پررنگ بود ولی در یکی دو سال اخیر کمتر 
شده است و همچون سایر رسانه های »محور ترکی–قطری« از زمانی که دعوای قطر و سعودی باال 
گرفته اس��ت، عمده تمرکز این رسانه نیز بر کوبیدن »محور سعودی-اماراتی« است؛ البته کماکان 
مطالب ضد ایرانی منتشر می شود و »محمد مجید االحوازی«، از عناصر ضد انقالب و تجزیه طلب 
نیز گزارش��ات  ضد ایرانی زیادی در »عربی21« منتش��ر کرده است13؛ »فراس ابوهالل« نیز بعضاً 
توئیت های ضد ایرانی او را ریتوئیت می کند؛ اما در مقابل، تطهیر چهرة ترکیه در جهان عرب، در 
جهت القای الگوی حکمرانی ترکیه در برابر ایران، از سیاست های رسانه های »محور ترکی-قطری« 
خصوصاً رسانه های اِخوانی به شمار می  آید. مثاًل می توان به گزارشی از این وبگاه اشاره کرد که مدعی 
اس��ت که ایران به دستور رهبری رودخانه هایی که به سمت عراق سرازیر می شدند را بسته است، 
درحالی که ترکیه به دلیل وجود مش��کل آب در عراق، میزان ورود آب رودخانه های این کش��ور به 

عراق را افزایش داده است!14
 البته همانطور که گفته شد »عربی21« و سایر رسانه های این جبهه، با »جبهة لیبرال سعودی-

امارات« مخالفت بیش��تری دارن��د. به طور مثال »عربی21«، اعتراض ی��ک زن به »برایان هوک« 
مسئول گروه ویژة اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا را بازنشر کرده و در تیتر از قول این زن آورده 

است: »سعودی خطرناک تر است.«15    

 
کاریکاتورهای منتشر شده توسط »عربی21« در موضوعات مربوط به فلسطین و ارتباط اسرائیل با 

اعراب غالباً باز نشر زیادی در رسانه ها پیدا می کند. 

> http://tiny.cc/4t1u9y< :»2113. بخشی از مکتوبات وی در وبگاه »عربی 
> https://arabi21.com/story/1128922< :2114. » إیران تقطع میاه النهر الواصلة للعراق.. وترکیا تعوض النقص«، 2018، عربی 

>https://arabi21.com/story/1124590< :2115. »ناشطة تهاجم مبعوث أمریکا بشأن إیران: السعودیة أخطر )فیدیو(«، 2018، عربی 
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ای��ن وبگاه خبری-تحلیلی پرمخاطب ترین وبگاه محور ترکی – قطری اس��ت. به طوری که در 
رتبه بندی وبگاه الکسا جایگاه 1879 را به دست آورده است16، یعنی جایگاه بهتری حتی نسبت به 
وبگاه الجزیرة!17 »عربی21«، یک تلویزیون اینترنتی نیز دارد که گزارش های خیلی کوتاه تهیه و در 

وبگاه و یوتیوب منتشر می کند.18 

»عربي  بوست«: 

»عربی پست«19  یا به عبارتی »هافینگتون پست عربی« سابق از جمله مهم ترین رسانه هایی است 
که »وضاح خنفر« مدیر س��ابق الجزیرة و ازجمله غول های رس��انه ای »محور ترکی-قطری« آن را 
مدیریت می کند. وی یک اِخوانی معتدل و متمایل به جریان اصالحی و روشنفکر »اِخوان المسلمین« 

است و حداقل در گذشته نگاهی منفی به ایران نداشته است.20
تیم »عربی پست« ابتدا در قالب »هافینگتون پست عربی« فعالیت می کرد. تأسیس »هافینگتون 
پست عربی« به س��ال 2015 برمی گردد. اما در سال 2018، »هافینگتون پست جهانی« و شرکت 
»انتیغرال میدیا استراتیجیز« به ریاست » وضاح خنفر« دست به قطع همکاری زدند و بدین ترتیب 
»عربی پست« به جای »هافینگتون پست عربی« و تحت سرپرستی این شرکت شروع به فعالیت کرد. 
این رس��انه سعی می کند به اصول حرفه اِی خبری-تحلیلی وفادار باشد و به صورت مستقیم و 
علن��ی به حمایت از یک محور سیاس��ی خاص نپردازد. اما در پ��س اخبار و تحلیل های این وبگاه، 

16  ."arabi21.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/arabi21.com>
17 . "aljazeera.net Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/aljazeera.net> .این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند

>https://www.youtube.com/user/Arabi21News< :)YouTube(2118. کانال تلویزیون اینترنتی عربی
>www.arabicpost.net< :19. عربي بوست

20. گفتگوی نگارندگان با عباس خامه یار، رایزن فرهنگی سابق ایران در قطر
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گرایش به »محور ترکی-قطری« قابل مشاهده است. کما اینکه هم رئیس و هم سردبیر این وبگاه 
قبل از این، از جمله کارکنان ارشد الجزیرة بوده اند. بررسی اجمالی صفحة توییتر »وضاح خنفر« هم 

گرایش او به سیاست های ترکیه را نمایان می کند.21
عربی پست به لحاظ مذهبی تعهدی به ترویج سبک زندگی اسالمی نداشته و بالعکس از جذابیت 
های جنس��ی و اخبار مرتبط با سلبریتی ها بهرة فراوانی برای جذب مخاطب می برد؛ هرچند آمار 

چندان خوبی هم در جذب مخاطب ندارد.22
 این وبگاه بیش از آنکه خود را »اس��المی« معرفی کند، بر »عربی« بودن خود تاکید می کند. 
این مسئله ای است که در معرفی صفحة توییتر این وبگاه نیز مطرح شده است.23در مجموع به نظر 
می رسد گرایش این وبگاه، بیشتر به سمت طیف نیمه سکوالر اخوان المسلمین، همچون طیف ترکی 

و تونسی آن باشد. 

»نون  بوست«:

»نون پس��ت«24 هم از آنجایی که جزو رس��انه های تحت مدیریت »وضاح خنفر« است، شباهت 
بس��یاری با »عربی پس��ت« دارد؛ ب��ا این تفاوت که در برابر فضای رس��می »عربی پس��ت« فضای 

>https://twitter.com/khanfarw< :»21 . صفحة توئیتر »وضاح خنفر
:alexa ،2018 ،22. عربی پست طبق آمار وبگاه »الکسا« رتبه جهانی 19 هزار را کسب کرده است که آمار خوبی محسوب نمی شود 

>https://www.alexa.com/siteinfo/arabicpost.net<
>https://twitter.com/arabic_post< :»23 . صفحة توئیتر »عربی پست

>www.noonpost.org< :24. نون بوست 
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جوانانه تری دارد. بعضی از جوانان ش��اغل در این وبگاه به پیگیری مس��ائل ایران اهتمام داش��ته و 
مطالب و مصاحبه های بسیاری در این زمینه منتشر کرده اند. 

از آنجا که رویکرد رسانه های اِخوانی در قبال ایران با اختالفات جزئی، شبیه به هم است، در این 
بخش برای نمونه به رویکرد »نون پست« در قبال ایران پرداخته و به بررسی چند یادداشت از این 

وبگاه، در رابطه با مسائل ایران می پردازیم.
 از جملة این مطالب می توان به »هل حًقا رحل الخمینی؟«25 اشاره کرد که نویسنده با بازخوانی 
شعار »نه شرقی، نه غربِی« »امام خمینی« و تطبیق رفتار نظام جمهوری اسالمی در طول 40 سال 
گذشته با این شعار، نتیجه می گیرد که آنچه برای حکومت ایران مهم است، قطب سوم بودن ایران 
در مقابل دو قدرت شرق و غرب جهان است و اگر مذاکرة هسته ای با آمریکا هم این هدف را محقق 

کند، به آن تن می دهد.
در مطلبی دیگر، به شعارهای »روحانی« در سال 92 اشاره شده و اینکه غرب و خصوصاً »اوباما« 
به همین خاطر برای تغییرات اساسی در ایران، روی او حساب باز کرده بود. اما سابقة َمناصب او در 
نظام ایران و رفتار او در دوران ریاست جمهوری، نشان داد که آنکه تغییر رفتارداده است، ایران نبوده 
اس��ت و اساسا نباید چنین توقعی از شخصی همچون »روحانی«  داشته باشیم؛ بلکه این غرب بود 
که سیاست متفاوتی اتخاذ کرد و عماًل نتوانست باعث تغییری در رفتار ایران و خصوصاً تغییری در 

میزان آزادی های اجتماعی مردم ایران ایجاد کند.26
در یکی دیگر از یادداش��ت ها نویس��نده، انتقادات روحانی را از دخالت »سپاه« در امور اقتصادی 
کش��ور، محور قرار داده و به بررسی نقش »س��پاه« در اقتصاد ایران می پردازد. وی علت عدم ادامة 
موفقیت های روحانی، در بهبود شاخص های اقتصادی و عدم بهره مندی کامل ایران از رفع تحریم های 
هسته ای را در اثر سهم 20 درصدی سپاه در بورس و تحریم های مالی ضد تروریسم آمریکا علیه این 

نهاد نظامی می داند که باعث عدم حضور فعال کشورهای غربی در اقتصاد ایران می شود. 
نویسنده در ادامه به بررسی تاریخچة فعالیت  اقتصادی »امپراتوری سپاه« پرداخته و شروع آن را 
در زمان مرحوم »هاشمی رفسنجانی« برای بازسازی کشور، پس از جنگ 8ساله و اوج آن را در زمان 
»احمدی نژاد« می داند. ملکیت 10 بانک خصوصی و شرکت های متعدد از جمله »خاتم النبیاء«، 
مدیریت صادرات سالح، نفت، فرش و در دست داشتن  20 تا 30 درصد تولید ملی ایران، از جمله 

ارقامی است که نویسنده، به نقل از گزارش وزارت خزانه داری آمریکا در مقالة خود آورده است. 

>http://tiny.cc/4lzv9y< :25 . نبیل عودة، »هل حًقا رحل الخمیني؟«، 2015، نون پست
>http://www.noonpost.com/content/685< :26. »وجهان لیران واحدة«، 2013، نون پست 
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در پایان »سپاه« خارج از سیستم قوای مسلح ایران، و تنها تحت امر »رهبری« دانسته شده و از 
این رو به عنوان تنها حامی سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرده شده است که از سوی هیچ نهاد 
و شخصیت علمی دیگری مورد اقبال واقع نشده است و این در کنار لزوم تعامل درهم تنیدة ایران با 
اقتصاد جهانی، بزرگترین مانع در راه موفقیت اقتصاد مقاومتی به حساب آمده است. اما با این همه، 
به گفتة نویسنده، »روحانی« برای توسعه ایران، راهی جز تعامل با سپاه ندارد؛ چون بدیلی برای آن 

نساخته است!27
در مقالة دیگری که از »میدل ایس��ت آی« ترجمه ش��ده ، به بررسی روند شکل گیری اعتراضات 
دی ماه 96 پرداخته است. نویسنده با توجه به شروع این حرکات از مشهد، یعنی شهر »رئیسی« 
و »علم الهدی«، پدر همس��ر »رئیس��ی« و از بزرگترین منتقدان »روحانی« و همچنین رأی بیشتر 
»رئیس��ی« نسبت به »روحانی« در مشهد و و سرداده شدن شعارهای ضد »روحانی« در آن شهر، 
احتمال راه اندازی این اعتراضات از س��وی »رئیس��ی« و طرفدارانش، علیه »روحانی« را مطرح و به 
اظهارات »جهانگیری« استناد کرده است. سپس به بی سابقه بودن نوع شعارهای مطرح شده در این 
اعتراضات در مقایسه با 40 سال گذشته پرداخته است، شعارهایی همچون »روحت شاد رضاشاه« 

و آن را دلیل فقر شدید مردم می شمارد.
اما در پایان، به چند دلیل، احتمال تبدیل این اعتراضات به جریان گستردة مردمی علیه حکومت 
را ضعیف می داند: اول، نبود شخصیت های جریان ساز در رأس جریان معترض، بر خالف سال 88 که 
»میرحسین موسوی« سردمدار بود، دوم، عدم همراهی طبقة متوسطی که عمدة حامیان روحانی در 
سال96 بودند، با این اعتراضات و سوم، نبود جهت گیرِی مشخص در اعتراضات، که از اقتصاد شروع 
شد و کم کم ضدیت با »نظام« و »والیت فقیه« نیز از آن شنیده شد. اما به هر حال، با سخت تر شدن 

شرایط اقتصادی، احتمال انفجار در طبقة فقیر، باال دانسته است.28
نون پست در جایی دیگر یک مقاله بلند از مجلة »اکونومیست« را در سه قسمت ترجمه کرده 
است. در قسمت اوِل این یادداشت، نویسنده از دیدگاه خود به خطاهای ایران در حمایت از تروریسم 
در سوریه و لبنان و فلسطین و تعامل وحشیانة نظام با مخالفانش اشاره کرده است؛ برخوردهایی که 
صدای نهادهای بین المللی را هم درآورده اس��ت! سپس به تغییرات اساسی در ایران نسبت به اول 

http://www.noonpost.com/< :27. میغ��ان ری��س، »هل جعلت العقوب��ات علی إیران الحرس الث��وري أقوی؟«، 2017، ن��ون پس��ت 
>content/20583

 28. »هل ستؤدي االحتجاجات الیرانیة إلی انتفاضة شعبیة؟«، 2018، ترجمه شده از وبگاه Middle East Eye، نون پست:
>http://www.noonpost.com/content/21436،< 
https://www.middleeasteye.net/news/hundreds-protest-against-high-<  :Middle East Eye وب��گاه  در  مقال��ه  آدرس 

>prices-irans-second-city
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انقالب اش��اره شده است: حرص مردم برای استفاده از یافته های تکنولوژیک غرب، از رونق افتادن 
سیاست های رادیکال انقالبی بعد از »احمدی نژاد«، مهاجرت از روستاها به شهرها و از رونق افتادن 

مساجد و همچنین بسیاری از مقامات ایرانی، که درس خواندة آمریکا هستند! 
و در پایان این بخش نویسنده معتقد است که با این شرایط، توافقنامه هسته ای بین ایران و 1+5 

بهترین فرصت برای مهار ایران انقالبی توسط غرب گشته است.29

نون پست با ترجمه مقاله ای از اکونومیست وضعیت ایران را سیاه تصویر می کند.

قس��مت دوم این یادداش��ت با جمله ای منتسب به امام خمینی شروع شده که »ما برای ارزانی 
هنداونه قیام نکردیم« و این را نماد عدم نقش آفرینی جدی اقتصاد، در انقالب می داند که البته در 
سال های اخیر، وضعیت گونة دیگری شده است و حتی رهبری هم طرفدار اقتصاد آزاد شده است؛ 
چراکه مردم چنین می خواهند! سپس به تشریح آمار و ارقام اقتصادی ایران و تحوالت آن در طول 

>http://www.noonpost.com/content/4144< :29. »إیران: نهایة الثورة )1( مقدمة«، 2014، نون پست 
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انقالب پرداخته شده است که کم کم مردم را دچار مشکالت جدی اقتصادی کرده و در آینده شاید 
مردم را به فکر تحوالت اساسی در نظام بیندازد. 

همچنین به سیاس��ت های ایران در برابر تحریم ها پرداخته که از آن جمله، پایین نگه داش��تن 
مالیات و نسخة خودکفایی کشور است. اما این سیاست ها به ویژه در کنار فشار زیاد یارانة دولت به 
بنزین و انرژی، نمی تواند همیشه جواب گو باشد و باید با کنار آمدن با غرب، در دراز مدت آن را به 

شکل اساسی حل کرد.30
در قسمت سوم این یادداشت آمده است که هرچند ایران اولین و تنها حکومت دارای قانون اساسی 
دینی است، اما مظاهر زیادی، نشان دهندة از رونق افتادن دین در ایران است. کم رونق بودن نمازخانه ها 
و مساجد، شنیده نشدن صدای اذان در بسیاری از خیابان ها، افزایش چشم گیر مراکز تجاری و فروش 
آزاد لباس های تنگ زنانه حتی در قم، که پایتخت دینی ایران و شیعه است، عدم مشارکت حوزه های 
علمیه و علما در ادارة امور کش��ور و اکتفا به درس و بحث حوزوی، ثروت زیاد علما و نفوذ اقتصادی 
عمیق آنان، اختالط زنان و مردان در کافه ها تا نیمه های شب از نشانه های کاهش دینداری در ایران 
شمرده شده و در پایان، نقل قولی از یک دیپلمات اروپایی: » ایران همانند ایتالیا دانسته شده که اسماً 

کاتولیک است و ظاهراً همه مؤمن هستند، اما در زندگی شخصی مردم، دین جایی ندارد!«.31

نمونه هایی از مقاالت »نون پست« دربارة ایران. این وبگاه به ارتباط گرفتن با نخبگان ایرانی و 
گفتگو با آنها درباره مسائل مرتبط با ایران نیز پرداخته است. به طور مثال می توان به مصاحبة »أسامة 

الصیاد« با »محمد صادق کوشکی«، استاد دانشگاه تهران اشاره کرد.32

>http://www.noonpost.com/content/4162< :30. »إیران: نهایة الثورة )2( البطیخ للجمیع!«، 2014، نون پست 
>https://www.noonpost.org/content/4222< :31. »إیران: نهایة الثورة )3( التدین في الجمهوریة السالمیة!«، 2014، نون پست 

 32. أسامة الصیاد، »نون بوست یحاور أکادیمًیا إیرانًیا بارًزا حول واقع ومستقبل دور إیران في المنطقة«، 2016، نون پست: 
>http://www.noonpost.com/content/14556< 
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از سوی دیگر این رسانه سعی می کند با نقدهای گاه و بیگاه به »اِخوان المسلمین«، خود را مستقل 
از این جریان معرفی کرده و یا طیف مخالف خود، در اِخوان را مورد نقد قرار دهد. »نون پست« در این 
راستا مطالبی را در نقد عدم شفافیت مالی موجود در داخل »اِخوان المسلمین« منتشر کرده است.33  
همچنین در مطلبی دیگر با نگاه انتقادی به بحران درونی »اِخوان« و سردرگمی حاکم بر این تشکل 

سیاسی می پردازد.34 »نون پست« در مقایسه با »عربی پست« مقدار مخاطب کمتری دارد.35

سندی که »نون پست« از عدم شفافیت مالی در رسانه های اِخوانی منتشر کرد، سروصدای زیادی در 
جهان اسالم به راه انداخت.

>http://tiny.cc/aorx9y< :33 . » بالوثائق.. إعالم الخوان أداة في الصراع والزمة«، 2016، نون پست
>http://tiny.cc/trrx9y< :34. أحمد التالوي، » أزمة الخوان.. القصة الکاملة«، 2016، نون پست 

https://www.alexa.com/< :Alexa ،35- طبق آمار وبگاه الکس��ا در تابس��تان 1397 »نون پس��ت« رتبة جهانی 66 هزار را داراس��ت 
>siteinfo/noonpost.org
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»ساسة بوست«: 

»ساسة پست«36 هم تحت مدیریت وضاح خنفر است؛ با این تفاوت که فضای آن نسبت به »عربی 
 پست« جوانانه تر و البته نسبت به »نون پست«، کمتر اسالم گراست. 

این وبگاه مخاطب خود را جهان عرب فرض کرده اس��ت و س��عی می کند با مش��ارکت دادن 
خوانندگان و انتشار مقاالت آنها، به شمار مخاطبین و محبوبیت خود بیفزاید. در حقیقت فضای آن 
شباهت بسیاری به بخش »مدونات الجزیرة« دارد. تعداد کثیری از نویسندگان از کشورهای مختلف 
یادداشت های خود را به این وبگاه ارسال می کنند و بخش اعظمی از مطالب »ساسة پست« به به این 
یادداشت ها که نویسندگانشان غالبا جوان هستند، اختصاص دارد و شاید بتوان گفت به همین دلیل، 
عمدة مخاطبان آن هم از جوانان هستند. البته »ساسة پست« اصرار دارد که بگوید این یادداشت ها، 

نظر نویسندگان آن را منتقل می کند نه نظر »ساسة پست« را.
در ادامه به بررسی چند نمونه از این یادداشت ها می پردازیم.

در یادداشتی با عنوان »هل العلمانیة هی الحل؟«37 نویسنده ابتدا، به توضیح مفهوم سکوالریزم 
پرداخته و دلیل عدم موفقیت آن در جوامع عربی و تساوی اش با الحاد را، اعتقادات دینی ملل عربی 
می داند. سپس نویسنده تالش می کند با استناد به قول یکی از متفکران، سکوالریزم را غیرمغایر با 
دین بش��مارد؛ چون به ادعای نویسنده، خود پیامبر فرمودند: امور دین به دست من و امور دنیا به 
دس��ت امت اس��ت و اصاًل قرآن، دستور به مشورت با امت داده است. همچنین به تعارض نظری و 
عملی مردم درباره س��کوالریزم اشاره کرده و می گوید: در جوامع اسالمی، بر خالف کلیسای قرون 
وسطی که دین، سیاست را به نفع خود استفاده می کرد، این دین است که در خطر تهدید از جانب 
سیاس��ت است. نشانه خطر دخالت دین در سیاس��ت هم، جنگ های فرقه ای مسلمین در منطقه 
دانسته شده است. در پایان نیز راه حل اساسی را برقراری دموکراسی حقیقی معرفی کرده که برای 

<www.sasapost.com< :36. ساسة بوست 
https://www.sasapost.com/opinion/is-secularism-the-< :37 . عثمان سحبان، »هل العلمانیة هي الحل؟«، 2018، ساسة پست

>solution-2
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نیل به آن، باید معتقدان به دولت غیر دینی با معتقدان دولت دینی از عقیده خود عقب بنشینند و 
با هم به مذاکره بپردازند و فکری برای دردهای مردم کنند.

اینفوگرافی »ساسة پست« دربارۀ بررسی نقشة توزیع جمعیت اعراب در سطح جهان عرب

در مقاله ای دیگر نویس��نده، با تفصیل بین معنای عام و خاص دین، قائل به تمایز امور دینی و 
دنیوی شده که و مدعی است که نصوص هم آن را تأیید می کنند. سپس ادله آن را برشمرده و حتی 
نبی اکرم)صلی اهلل وعلیه وآله( و فقها را هم قائل به این تمایز می داند. سپس نتیجه می گیرد که در 
همة زندگی باید به دنبال دین اعم، یعنی رضای الهی بود، اما دین خاص یعنی »نص«، در جزئیات 
امور بشری نداریم و لذا باید در راستای رسیدن به دیِن اعم، شئون دنیوی مردم را به عقل سپرد.38
در یادداشتی دیگری هم به چهره زشت دیکتاتوری و استبداد، در نظر مردم اشاره شده و در ذیل 
آن، به یک تفاوت جدی انقالب های غربی ضد دیکتاتوری با انقالب های »ربیع العربة« پرداخته شده 

 38. خالد باظة، » لتمییز بین الدیني والدنیوي«، 2018، ساسة پست:
<https://www.sasapost.com/opinion/the-distinction-between-religious-and-secular>
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است؛ آنان همیشه از یک رهبر و ملت انقالبی بهره مند بوده اند، اما در انقالب های عربی، صرفاً مردم 
بودند که با بهره از »فیس بوک« و »توئیتر« و سایر شبکه های اجتماعی، علیه دیکتاتوری شوریدند، 
اما جز برخی آرزوها مانند آزادی و عدالت و سرنگونی حکومت های دیکتاتوری، نه برنامه مشخصی 

داشتند و نه رهبری.39

»ساسة پست« در این اینفوگرافی رأی باالی »بشار اسد«، سیسی و »عبدر به منصور هادی« را به 
استهزاء می گیرد.

مقدار مخاطبین این وبگاه از »نون  پست« بیشتر است ولی از »عربی  پست« کمتر است.40 

https://www.sasapost.com/opinion/inclusiveness-< :39. مصطفی توفیق، »الشمولیة والحکم الدیکتاتوري«، 2018، ساسة پست 
>and-dictatorship

>https://www.alexa.com/siteinfo/sasapost.com< :Alexa ،2018 ،40. رتبة »ساسه پست« در الکسا حدود 35 هزار است
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»رصد«:

تعطیلی وبگاه »شبکة رصد الخباریة«41 یکی از شروط کشورهای تحریم کنندة قطر بوده است.42 
وبگاهی که هرچند سعی می کند ژست بی طرفی به خود بگیرد و علناً به حمایت از »اِخوان المسلمین« 
و حکومت ترکیه نپردازد، اما رویکردهای اِخوانی و ضدیت با »محور سعودی-اماراتی« در میان بعضی 

از مطالب این وبگاه قابل مشاهده است. 
به عنوان نمونه در یکی از گزارش هایش ، به صدور حکم اعدام برای 75 نفر از س��ران اِخوان، به 
جرم دس��ت داشتن در اعتصاب »میدان رابعة«، اشاره شده و این مسئله را به خدمت گرفتن نظام 
قضایی مصر، توسط سیسی به هدف قتل دسته جمعی خوانده و محکوم کرده، تقاضای بازنگری در 

حکم اعدام داده است.43
در یاداش��تی دیگر اما به نقد »اِخوان المس��لمین« پرداخته اس��ت و خطاهای »اِخوان« در اَدوار 
مختلف را یادآور شده و سؤال کرده است که »چه زمانی قرار است از این خطاها درس بگیرند و دیگر 
تکرارش نکنند؟« پیشنهاد نویسنده این است که »اِخوان مصر« باید از »اِخوان ترکیه«، و »اِخوان 
سوریه« از تجربة مصر درس بگیرند. تجربة تعامل »اِخوان« با »عبدالناصر« که به رغم شروع خوب، 
به سرکوبی شدید »اِخوان« ختم شد، هم پیمانی »اِخوان« با مجلس نظامی مصر، در انقالب مصر 

>www.rassd.com< :41وبگاه . 
 . 42"Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", 2017, Al Jazeera : <https://www.aljazeera.com/
news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html>

>https://rassd.com/435266.htm< :43. »الغاردیان: استخدام “السیسي” للقضاة  سیاسة مستبد«، 2018، شبکة رصد الخباریة 
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علیه »مبارک« که تنها دو سال بعد به حذف »اِخوان« از صحنة مصر ختم شد و عدم مبارزة »اخوان 
سوریه« با »داعش« و تالش مشترک برای سرنگونی »اسد«، از جمله خطاهای مکرر »اِخوان« در 

مصر و سوریه شمرده شده است. 
اما در انتهای این یادداش��ت، از همکاری با ش��یطان شیعه، یعنی »حوثی ها« در یمن و گرفتن 
قدرت از »اِخواِن« یمن صحبت شده و اینکه »اِخوان«، تصمیم گرفته با مسالمت و عدم درگیری 
کار را پیش ببرد؛ سپس این سؤال مطرح شده که آیا »اِخوان« همیشه می خواهد با شیاطین میدان 
هم پیمان شود، ولو اینکه همیشه شیاطین بر »اِخوان« غالب می شوند و تاکنون جز خسارت نصیبش 

نشده است؟!44
این رسانه نیز همچون اغلب رسانه های »محور قطری-ترکی«، مدیران خود را معرفی نمی کند؛ 

بنابراین نه مدیران و نه سردبیران آنها مشخص نیستند.
»شبکة رصد الخباریة« با تمرکز بیشتر بر مسائل کشور مصر، عمدة مخاطب خود را از مردم این 
کشور تعریف کرده است. اما با پرداختن به مسائل سایر کشورهای عربی، توانسته است از آن کشورها 
نیز مخاطبانی جذب کند. به طوری که براساس آمار »الکسا« رتبة جهانی این وبگاه حدود 79 هزار 
اس��ت که آمار خوبی محسوب نمی گردد. بر اساس این آمار رتبة وبگاه »شبکة رصد الخباریة« در 
مصر حدود 21 هزار است که آمار خوبی نیست. ولی احتماالً این آمار بد، به دلیل فیلتر بودن این 
وبگاه در مصر باش��د. همچنین بر اساس آمار »الکسا« 21 درصد مخاطبینش، سودانی، 20 درصد 
ایتالیایی، 6 درصد آمریکایی، 6 درصد مراکشی و 5 درصد قطری هستند.45البته این احتمال وجود 
داردکه بازدیدکنندگانی ثبت شده از ایتالیا و یا آمریکا، مصری هایی باشند که از طریق فیلترشکن 

وارد این وبگاه می شوند. 
اما آمار فالوورهای صفحة این رسانه در شبکه های اجتماعی، آمار خوبی به حساب می  آید. صفحة 
»فیس بوک« این وبگاه حدود 11 میلیون و سیصدهزار46، صفحة »توئیتر« آن حدود دو میلیون و 
سیصدهزار 47 و صفحة »اینستاگرام« این وبگاه هم حدود 518 هزار فالوور دارد.48 به نظر می رسد 

عمدة تاثیرگذاری این وبگاه هم در همین شبکه های اجتماعی است.

>https://rassd.com/114480.htm< :44. عبداهلل سعد، »هل یتحالف الخوان مع الشیطان؟«، 2014،  شبکة رصد الخباریة 
45 .  "rassd.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018. Alexa: <https://www.alexa.
com/siteinfo/rassd.com>.این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده  اند

>https://www.facebook.com/RassdNewsN< :facebook ،46. شبکة رصد 
>https://twitter.com/RassdNewsN< :twitter ،47. شبکة رصد 

>https://www.instagram.com/RassdNewsN< :Instagram ،48. شبکة رصد 
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»Middle East Eye«

»میدل  ایست آی«49، رسانة اِخوانی ها برای مخاطب غربی است. این وبگاه که به دو زبان انگلیسی 
و فرانسوی به تولید محتوا مشغول است، سعی کرده با تکیه بر قواعد حرفه ای رسانه ای غربی و با 
ادعای استقالل سیاسی و در پوشش رویکردهای بی طرفانه، سیاست های »محور ترکی-قطری« را 
مشروعیت بخشیده و سیاست طرف های مقابل مانند »محور سعودی-امارات« را مورد تهاجم قرار 

دهد. تعطیلی این وبگاه، جزو شروط رفع تحریم قطر بوده است.50
»دیوید هرست« سردبیر مجموعه، در مصاحبه ای مدعی شد پشتوانة این مجموعه تأمین کنندگان 
مردمی هستند که به دموکراسی در خاورمیانه عالقمندند. او ملیت آن ها را فاش نکرده است و مدعی 
ش��د که این مجوعه با پول استارت آپ ها راه اندازی شده اس��ت.51 اما با این وجود، برخی مخالفان 
»اِخوان« همچون سعودی مدعی هستند که این شبکه، از جانب قطر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
حمایت مالی می ش��ود.52 به همین خاطر در تحریم اخیر، از قطر خواس��ته شده بود که این وبگاه 

خبری را تعطیل کند.
ضدیت با اس��رائیل، س��عودی، حکومت مصر و حکومت س��وریه و حمایت از مردم فلسطین از 

خطوط اصلی خبری این وبگاه است. 

49  .Middle East Eye(MEE(: <www.middleeasteye.net>
 . 50"Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", 2017, Al Jazeera:
<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html
51 . James Langton, "New London connection to Islamists", 2014, The National: 
<https://www.thenational.ae/uae/new-london-connection-to-islamists-1.648408>
52 . Patrick Wintour, "Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia", 2017, The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-
demands-to-end-blockade>
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کاریکاتور میدل  ایست آی از ملک سلمان، اعتراضات بسیاری را متوجه این وبگاه کرد
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مدیریت این رسانه بر عهده »جمال بسیسو« است. او یک فلسطینی الصل متولد کویت است. 
»بسیسو«، در گذشته از مقامات الجزیرة در قطر و شبکه تلویزیونی »القدس«، وابسته به حماس در 
لبنان بوده است. او همچنین در »شرکت امالک دبی«،  با »انس المقداد« کار کرده است. »المقداد« 
یک فلسطینی دیگر است که با انجمن »الصالح« ارتباط دارد. »الصالح« شعبة »اِخوان المسلمین« 
در امارات می باشد که برخی از اعضای آن، به جرم سرنگونی حکومت امارات در زندان به سر می برند. 
»المقداد« بنیانگذار انجمن شبکه اسالمی »آل الحکیم« است که  عملیات های استشهادی حماس 
را س��تایش می کند.وی همچنین از توئیتر برای  ترویج فعالیت های »الصالح« اس��تفاده می کند. 
»المقداد« در حال حاضر، ساکن انگلیس می باشد. »بسیسو« هم با انجمن »آل الحکیم« همکاری 

می کند.53
س��ردبیری این وبگاه نیز با »دیوید هرس��ت«، روزنامه نگار سابق »گاردین« است. او شخصیتی 
ضداس��رائیلی است و مقاالت بسیاری علیه این رژیم نوشته است. »هرست« دولت های غربی را به 
خاطر حمایت از اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار می دهد. به اعتقاد او اسرائیل یک حکومت »آپارتاید« 

در تمامی سرزمین های اشغالی ایجاد کرده است.54 
»هرست« چند کتاب نیز به نگارش درآورده است. از جملة آنها می توان به »نفت و افکار عمومی 
در خاورمیانه«، »س��ادات« و »اس��لحه و شاخة زیتون« اش��اره کرد. در رابطه با حضور مداوم وی و 
آثارش در رسانه های »محور ترکی-قطری« هم باید گفت که اگر رسانه های »محور مقاومت« مانند 
»المیادین« به صورت ویژه روی »جرج گالووی« تمرکز کرده و سعی می کنند نقدهای خود به غرب 
را از زبان او بیان کنند، رسانه های »محور ترکی-قطری« نیز به همین دلیل، تکیة خاصی بر »دیوید 

هرست« دارند. وبگاه های این محور نیز به َکرات مقاالت او را ترجمه و منتشر می کنند.55

 . 53James Langton, "New London connection to Islamists", 2014, The National: 
<https://www.thenational.ae/uae/new-london-connection-to-islamists-1.648408>
>http://tiny.cc/x7ez9y< :54. » دیوید هرست: منتقد اسرائیل از دید دولت انگلیس تروریست است«، 2017، مرکز اطالع رسانی فلسطین 

>https://www.noonpost.org/author/1034< :55. »مساهمات دیفید هیرست«، نون پست 
>https://arabi21.com/authors/303/0/0< :21أرشیف الکاتب/ دیفید هیرست«، عربی«

>https://arabicpost.net/author/david-hearst< :دیفید هیرست - عربي بوست«، عربی پست«
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»دیوید هرست« از شخصیت های محبوب سمپات های »محور ترکی-قطری« است که در شبکه های 
دیگر این محور، چون »مکملین« و الجزیرۀ هم حضور پیدا می کند.

»میدل  ایست آی« و »الجزیرة انگلیسی« در یک جبهه هستند. حتی بعضی از کارکنان آنها میان 
یکدیگر تبادل می ش��وند. »جمال بسیسو« مدیر این وبگاه و »جاناتان پاول« از موسسین آن، جزو 
کارکنان الجزیرة بوده اند. وبگاه »المواطن« عربستان هم مدعی است که »دیوید هرست«، »وضاح 
خنفر«، »جمال بسیسو«، »عدلی عدنان« و »روری دوناگی«، 5 نفر اصلی این وبگاه هستند.56 که 

سه نفرشان یعنی »خنفر«، »بسیسو« و »عدنان« اِخوانی هستند.
رتبة جهانی این وبگاه در »الکس��ا« حدود 42 هزار اس��ت که آمار خوبی محس��وب نمیش��ود.  
بازدیدکنندگان آمریکایی و انگلیس��ی بیشترین تعداد را در میان مخاطبان این »میدل ایست آی« 

دارند.57

شبکة ماهواره ای »مکملین«: 
اِخوانی ها شبکه های ماهواره ای زیادی در ترکیه دارند که یکی از آنها »مکملین«58 است. مدیر 
این شبکه،  »احمد الشناف« یک جوان اِخوانی مصری است که اکنون در ترکیه به سر می برد. او 
سابقة مدیریت بخش اخبار شبکه »امجاد« که شبکه ای سلفی است و نیز سردبیری »شبکة رصد 

الخباریة« را در کارنامه دارد.

> http://tiny.cc/njhz9y< :56. »5 شخصیات خلف میدل إیست آي المسیئة للملک وهذه أدوارهم التآمریة!«، 2017، المواطن 
"middleeasteye.net Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa:« .57

<https://www.alexa.com/siteinfo/middleeasteye.net>
این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.

>www.mekameleen.net< :11142 ، وبگاه v :11012 - هات برد:   12111  - سهیل ست h :58 . ماهواره های پخش کننده:  نایل ست
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مکملین متعلق به جوانان اِخوانی اس��ت که عمدة تمرک��ز خود را روی جامعة مصر و مخالفت 
با حکومت »عبدالفتاح السیس��ی« قرار داده اند. »احمد الش��ناف«، مدیر این ش��بکه در گفتگو با 
»عربی21«، »مکملین« را تریبون و صدای هزاران زندانی مظلوم در مصر می داند.59 همانطور که از 
اسم این شبکه پیداست، آنها خود را افرادی می دانند که به دنبال تکمیل انقالب 2011 مصر و نجات 
آن از دست کودتاگران هستند. این شبکه، پس از کودتا درمصر، ابتدا در فضای مجازی به فعالیت 

می پرداخت و سپس تبدیل به شبکة ماهواره ای شد.
فضای مذهبی و اسالم گرایانه در اغلب برنامه های این شبکه موج می زند. گرایش این رسانه بیشتر 

به سمت »اِخوان ثوری« است تا »اِخوان اِصالحی«.60
محمد ناصر، یکی از مجری های معروف جهان عرب اس��ت که در این ش��بکه، برنامة ثابت دارد. 
»مصر النهاردة« یکی از برنامه های پربینندة ش��بکة »مکملین« با مجری گری او اس��ت. برنامه ای 
طوالنی و جنجالی که در بیشتر قسمت هایش به نقد حکومت »مرسی« و سیاست هایش می پردازد.

از دیگر برنامه های شاخص این شبکه، می توان به »بِیُتنا أحلی« اشاره کرد. برنامه ای که در میان 

>https://arabi21.com/story/980208< :2159 . »"مدیر مکملین": ال خطوط حمراء ونحن الکثر تعبیرا عن المصریین«، 2017، عربی
 60. اخوانی ها در یک تقس��یم بندی کلی به دو دس��تة »ثوری« و »اصالحی« تقسیم می ش��وند. طیف اول رویکردهای انقالبی، بنیادگرانه و 
اسالم گرایانه بیشتری دارند ولی طیف دوم رویکردهای اصالحی داشته و سعی در تطبیق خود با جهان مدرن دارند. برای مطالعة بیشتر در مورد 

این دو جریان می توانید به کتاب اطلس رهبران، تهیه شده توسط اندیشکدة مرصاد مراجعه فرمائید.
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ویدئوهای این ش��بکه در یوتیوب بیش��ترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است. بِیُتنا أحلی، 
برنامه ای اس��ت دربارة روابط زناش��ویی و چگونگی مدیریت بهتر فضای خانواده و فرزندان. عمدة 
کارشناسان این برنامه، خانم های محجبه هستند. ازجمله آنها می توان به دکتر »هالة سمیر«، دکتر 
»عبیر طلعت«، »اش��جان یحیی« و »نورا نحاس«  اشاره کرد که بر اساس مبانی اسالمی، به بیان 

پاسخ مسائل خانواده می پردازدند. 61
عالوه بر اینها مکملین چندین برنامه مذهبی نیز دارد. ازجمله جذاب ترین آنها می توان به برنامه 
»علما و سالطین« اشاره کرد که درصدد القای این مطلب است که علما نباید پیرو حاکمان باشند.62

»سالمه عبدالقوی« از علمای معروف اِخوانی در برنامة »علماء و سالطین«

در میان مؤثرین در این ش��بکه، باید به »حمزه زوبع« هم اش��اره کرد. او از اِخوانی های معروف 
و جزو طیف انقالبی اِخوان اس��ت. »زوبع« را سخنگوی رس��انه ای »اِخوان المسلمین« می دانند. او 
برنامه ای ثابت و پربیننده، به نام »مع زوبع« دارد که در چند روز از هفته، به صورت مرتب پخش 

 :)YouTube(قناة مکملین الفضائیة — Mekameleen TV ،»61. »بیتنا أحلی 
>https://www.youtube.com/playlist?list=PLZDxvSX217knVTITWXSgi3bExSBy0Vn0p<

:)YouTube(قناة مکملین الفضائیة — Mekameleen TV ،»62. »علماء وسالطین 
>https://www.youtube.com/playlist?list=PLZDxvSX217klvcve_MjPdTzBDCGP7UodU<
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می ش��ود. وبگاه »الیوم الس��ابع« مدعی اس��ت که دو نفر دیگر، به نام »مراد جهاد« و »ابوعامر« از 
گردانندگان اصلی و پشت پردة این شبکه هستند.63

 »موسسة ابسوس« در سال 2016، شبکة »مکملین« را جزو پربازدیدترین شبکه های ماهواره ای 
مصر قرار داده بود و این مسئله انتقادات شدیدی را از جانب رسانه های مخالف »مکملین«، متوجه 
»ابس��وس« کرده بود، اما در آمار س��ال 2017 ، نام »مکملین« در میان 7 شبکة خبری-تحلیلی 

پربازدید مصر حضور ندارد.64

»محمد ناصر« در »مصر النهارده« با استناد به آمار »مخاطبین« مکملین، در مصر فخرفروشی می کند.

>http://tiny.cc/ocuz9y< :)www.youm7.com(63 . محمد إسماعیل، »قصص التمویل القطری لقنوات الخوان«، 2017، الیوم السابع 
>http://tiny.cc/tpwz9y< :64. یاسمین فواز، »ننشر ترتیب أکثر القنوات مشاهدة داخل مصر«، 2017، جریدة المال 
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شبکه ماهواره ای »الحوار«:

»الحوار«65 از قدیمی ترین رسانه های ماهواره ای جریان اِخوانی است و برخالف سایرین که عمدتاً 
بعد از قضایای »بیداری اسالمی« تشکیل شده اند، تاریخ تأسیس آن به سال 2006 بازمی گردد. این 
شبکة تلویزیونی در واقع سخنگوی مهاجران عرب در اروپا است و تمرکز خود را بر بیان مسائل و 
مشکالت آنها گذاشته است. ولی خود را منحصر به مهاجران عرب اروپا نکرده و سعی می کند به تمام 
مسائل جهان عرب بپردازد. »الحوار« برنامه ای مخصوص به مسائل ایران به نام »الحدث االیرانی« 

دارد که هر هفته پخش شده و به بیان مسائل داخلی و خارجی ایران می پردازد.
شبکة »الحوار« را می توان جزو محور اِخوانی حاضر در غرب دانست. اِخوانی های حاضر در غرب 
معموالً جزو »طیف اصالحی اِخوان« محسوب می شوند. نواِخوانی های غرب سعی در نزدیک شدن 
به اروپا و دولت های آنها داشته و سعی می کنند تقریری از گفتمان »اِخوان  المسلمین« ارائه دهند 
که با مبانی غربی، چالش چندانی نداش��ته باشد و در میان افکار عمومی غرب، مورد استقبال قرار 

گیرد.
البته این شبکه در قضیة فلسطین کاماًل از جریانات جهادی و اسالم گرا مانند حماس و »جهاد 

>www.alhiwar.tv< :65 . ماهواره های پخش کننده: عرب ست: 12054 - نایل ست: 12604 - هات برد: 10949، وبگاه 
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اسالمی« حمایت کرده و حاضر نیست رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.
مدیریت این شبکه در دست »عزام التمیمی« است. او یک فلسطینی-انگلیسی است که سال ها 
است در حوزة اسالِم سیاسی دست به فعالیت و پژوهش می زند. »التمیمی« کتب بسیاری در این 
حوزه نوشته است و سابقة تدریس در دانشگاه های اروپایی را هم دارد. وی مدیر اندیشکده ای به نام 
»معهد الفکر السیاسی السالمی« نیز هست. او همچنین جزو مؤسسین »رابطة العالم االسالمی فی 
بریطانیا« است. »عزام  التمیمی« تمرکز خاصی روی مسلمانان ساکن غرب داشته و »شبکة الحوار« 
را نیز با همین هدف تأس��یس کرده است. او که سابقة سخنگویی »اِخوان اردن« را نیز در کارنامه 
دارد، رهبر »ش��اخة بریتانیایی اِخوان« به حساب می  آید. او عالوه بر »الحوار« با شبکه های دیگری 

چون الجزیرة و »بی بی سی« هم همکاری داشته است.  
در برخی رسانه ها از شخصی به نام »عبدالرحمن ابودیة«، تاجر معروف فلسطینی نام برده شده 
است که ادعا دارند بخش مهمی از رسانه های اِخوانی، خصوصاً آن هایی که در استانبول حضور دارند، 

زیرنظر وی اداره می شوند. درباره شبکه الحوار نیز این شایعه وجود دارد.

»عزام  التمیمی« در کنار »محمد مرسی«. »التمیمی« از شخصیت های برجستة اِخوانی محسوب می شود.
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»عزام  التمیمی« را می توان یکی از جدی ترین حامیان حماس و جهاد اسالمی در آکادمی های 
غربی به شمار آورد. او در یادداشتی گفته بود که با »حزب اهلل« در قضیه سوریه اختالف داریم ولی 
در مواجهه با اسرائیل با آن همراه هستیم. این سخن او انتقادات بسیاری علیه او برانگیخت. به همین 
خاطر او  در یک مصاحبه با شبکة خودش، یعنی »الحوار« به دیدگاهش دربارة انقالب ایران از روز 
انقالب تا به امروز و هم پیمانان آن مانند »حزب اهلل« پرداخت.66 این مصاحبه نه تنها مبین نظر او 
نسبت به انقالب اسالمی است، بلکه رویکرد غالب اِخوانی ها نسبت به آن را روشن می کند. از این رو 

به بررسی جزئِی این مصاحبه می پردازیم:
»انقالب ایران یک روحیه آزادی خواهانه را نه تنها میان ش��یعیان و مس��لمانان بلکه نزد همه 
کسانی که گرفتار ظلم بودند ایجاد کرد. لذا در ابتدا دولت های منطقه، مانند سعودی و مصر احساس 
خطر شدید کردند و صدام را علیه ایران تحریک کردند. در جریان این جنگ، من و بسیاری از مردم 

با ایران اعالم همبستگی می کردند.
ایران بعد از این، تبدیل به دولتی قوی شد و می خواست تبدیل به یک قدرت منطقه ای بزرگ 
بشود و در سایر کشورها نفوذ داشته باشد. این برای هر حکومتی طبیعی است و ربطی به شیعی 
بودن این حکومت ندارد. ایران تش��یع را وس��یله ای برای نیل به این هدف قرار داد. ایران برای نیل 
به این هدف »حزب اهلل« و امثال آن را ایجاد کرد. در راستای این هدف به انتشار تشیع در آفریقا و 

حتی کشورهای عربی پرداخت. 
اینکه ایران نسبت به کشورهای عربی طمع دارد و می خواهد بر آنها سیطره پیدا کند، صحیح 
اس��ت و این هم که ایران دربرابر مردم در »بهار عربی« قرار گرفت صحیح اس��ت، اما این حکومتی 
است که در منطقه وجود دارد و واقعیت دارد و ما باید علی رغم خصومت هایی که داریم، با آن تعامل 
کنیم. ما در نهایت باید با ایران به توافق برس��یم. در حالی که پروژة اسرائیل یک پروژة استعماری 
است و خطر آن بیشتر از ایران است. ایران به دنبال نفوذ در کشورهای عربی هست ولی به دنبال 
اش��غال آن ها نیس��ت. و اگر ایران در کشورهایی مثل عراق و سوریه نفوذ پیدا کرده است به خاطر 

اعرابی بوده که در این کشورها به دلیل همبستگی مذهبی، زمینه این نفوذ را ایجاد کرده اند.
 با این حال علی رغم اختالفات زیادی که با ایران داریم، باید با آن تعامل کنیم ولی با اسرائیل 

اصاًل نمی توانیم تعامل کنیم. 
در ایران دو طیف معتدل و افراطی وجود داشته و دارند. افراطی ها به دنبال زمینه سازی برای 

https://www.youtube.com/< :)YouTube(قناة الح��وار Al Hiwar TV ،2017 ،»66. » ح��وار خ��اص : مع الدکتور عزام التمیم��ي 
>watch?v=cYrM5UHoICA



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

37
بررسی رسانه های 
محور »اسالم گرا«

2

ظهور »مهدی موعود« بوده و به دنبال صدور انقالب هستند ولی معتدلین، خواهان روابطی عادی 
با سایر کشورها هستند. 

»جهان عرب بین افزایش نفوذ ایران و پروژه صهیونیستی« عنوان برنامه ای است که در آن 
عزام التمیمی خطر اسرائیل را بزرگتر از خطر ایران دانست.

ایران همیشه از مقاومت فلسطین حمایت کرده و هیچ عاقلی نمی تواند این را انکار کند، اما ایران 
با ش��روع »بهار عربی« دربارة پروژه هژمونی منطقه ای  خودش احس��اس خطر کرد و در مقابل آن 
ایستاد. ایران ترسید که در برابر الگوی حکمرانی شیعی آن، یک الگوی حکمرانی سنی قد علم کند. 
لذا هم ایران و هم سعودی از این انقالب ها احساس خطر کردند. در الگوی ایران نوعی دموکراسی 
جزئی وجود دارد و ولی فقیه، معصوم و همه کاره اس��ت. الگوی س��عودی هم یک الگوی سلطنتی 

است. اما در الگوی سنی، مردم هستند که حکام را انتخاب می کنند. 
اینکه ایران و امریکا یک هم سویی مخفیانه در قضیه سقوط »صدام« و حفظ »بشار اسد« داشته 
باشند صحیح نیست، بلکه مصالح مشترک میان آنها وجود دارد که در عالم سیاست طبیعی است. 
با اینکه با »حزب اهلل« اختالف داریم، ولی وقتی اسرائیل به آن حمله می کند، باید به آن کمک 
کنیم. وقتی پای صهیونیست ها وسط می  آید نباید به دنبال تسویه حساب های داخلی باشیم. اینکه 
گفته می شود ایران و »حزب اهلل« با اسرائیل هم پیمان هستند حرف سستی است. مگر اسرائیل برای 
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انهدام »حزب اهلل« به آن حمله نکرده است و بسیاری از آنها را نکشته است؟! عداوت ایران و اسرائیل 
حقیقی است. 

من نمی خواهم از ایران دفاع کنم. ایران جنایاتی مرتکب شده است. من با حکومت سعودی و 
امارات و مصر و تمام نظام های ظالم مخالف هستم. ولی می گویم که اگر اسرائیل به مصر یا سعودی 
حمله کرد، من همراه آن ها با اس��رائیل خواهم جنگید. اسرائیل یک پروژة استعماری است ولی ما 
در منطقه با همة اختالفات، یک امت هستیم و باید با یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم و 

راهی برای حل اختالفات میان خود پیدا کنیم. 

»اِخوان سوریه« اشتباه کرد که وارد مبارزة مسلحانه شد. انقالب باید مسالمت آمیز باشد.
االن بزرگترین خطر داخلی جهان اسالم سعودی است نه ایران. محمدبن سلمان رسماً با اسالم 

جنگ می کند.«

نمونه ای از رویکرد ضد سعودی شدید عزام  التمیمی

ازجمله دیگر افراد مؤثر در این شبکه، می توان به »زاهر بیراوی« اشاره کرد. او هم مانند »عزام 
 التمیمی« یک فلسطینی-انگلیسی است که عمدة فعالیت های سیاسی خود را بر مسئله فلسطین 
متمرکز کرده است. او عالوه بر فعالیت های رسانه ای، به فعالیت های مردمی و تشکیالتی در حوزة 
فلسطین نیز مشغول بوده است. از جمله سوابق او در این زمینه می توان به سخنگویی کاروان جهانی 

»إلی بیت المقدس« و »انجمن بین المللی شکست حصر غزه« اشاره کرد. 
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»زاهر بیراوی« در حال اجرای برنامه »بانوراما فلسطینیه«. هرجا اسم فلسطین هست، »زاهر بیراوی« هم هست!

او در چارچوب این انجمن تاکنون چندین کشتی حامِل کمک های انسان دوستانه را متشکل از 
صلح طلبان اروپایی در جهت شکست حصر غزه روانه کرده است.

ازجمله برنامه های قدیمی و پرمخاطب این ش��بکه »مراجعات« اس��ت. برنامه ای هفتگی که با 
مجری گری »عزام  التمیمی« به س��راغ ش��خصیت های برجستة سیاسی و مذهبی جهان اسالم، از 
همة جناح ها و تفکرات رفته است و به گفتگو با آنان دربارة مسائل مختلف سیاسی و مذهبی جهان 
اسالم می پردازد. ازجمله افراد شاخصی که »عزام  التمیمی« با آنها مصاحبه کرده است می توان به 
»یوسف قرضاوی«، »حسن الترابی«، »فتحی یکن«، »عباس مدنی«، »عبدالسالم یاسین«، »راشد 
الغنوشی«، »عصام العطار«، »محمد سرور زین العابدین« و ... اشاره کرد. »عزام  التمیمی« تقریباً با 
اکثر شخصیت های برجسته جهان اسالم در این برنامه مصاحبه کرده است. از میان چهره های مطرح 
ش��یعی که »عزام  التمیمی« با آن ها مصاحبه کرده است، می توان به »احمد الکاتب« اشاره کرد.67 
البته اکثر افرادی که با آنها مصاحبه شده است، جزو جبهة اسالم گرایان به حساب می  آیند. معموالً 

این مصاحبه ها طوالنی، مفصل و چالشی است. 

https://www.youtube.com/< :)YouTube(قناة الحوار Al Hiwar TV ،2009 ،»67. »مراجعات مع المفکر الش��یعي أحمد الکاتب 
>watch?v=tUa8IB7dBhM
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آمار دقیقی از تعداد مخاطبین این شبکه در دست نیست. صفحة »فیس  بوک« این شبکه، حدود 
سه میلیون و سیصد و سیزده هزار فالوور دارد.68 صفحة توییتر این شبکه نیز 82 هزار فالوور دارد.69

شبکۀ ماهواره ای »وطن«:

شبکة ماهواره ای وطن یا به عبارتی »مصر اآلن سابق«70 ، به وضوح رویکردهای اِخوانی دارد و با 
تمرکز بر مسائل مصر به طور ویژه بر مخالفت با نظام حاکِم برآمده از کودتا، فعالیت می کند. مدیریت 

این شبکه با طیف جوانان اِخوانی است. 
وبگاه »الیوم  السابع« که از دشمنان خونی اِخوانی ها محسوب می شود، مدعی است که »مسعد 
البربری« به جای »إسالم عقل« به مدیریت این شبکه منصوب شده است.71 »مسعد البربری« سابقة 
مدیریت ش��بکة »مصر25« را نیز در کارنامه دارد. او  همچنین چند سال را در زندان های سیسی 
گذرانده است. البته »الیوم  السابع« مدعی است که این شبکه مستقیماً توسط »محمود حسین« 
دبیرکل اِخوان المس��لمین، اداره می شود72 و همچون سایر رسانه های اِخوانی حاضر در ترکیه، این 

شبکه نیز متهم به تأمین مالی توسط حکومت های ترکیه و قطر است.
از جمله افراد مؤثر در این شبکه می توان به »إسالم عقل«، مدیر سابق این شبکه و »محمد جمال 

>https://www.facebook.com/Alhiwar.TV< :facebook ،Alhiwar TV - 68. قناة الحوار 
>https://twitter.com/alhiwarchannel< :twitter ،69 . قناة الحوار الفضائیة 

>http://www.watanegypt.tv< :70 . ماهواره های پخش کننده: نایل ست: 11012 - هات برد: 27500، وبگاه 
http://tiny.< :71 . محمد إس��ماعیل ، »الخوان تعین متهما س��ابقا فی “غرفة عملیات رابعة” مدیرا لقناة “وطن”«، 2018، الیوم الس��ابع 

>cc/7dr19y
>http://tiny.cc/umr19y< :72 . أحمد عرفة، »توقعات بفشل قناة “وطن” الخوانیة بعد إطالقها«، 2016، الیوم السابع 
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هالل«، مجری این شبکه اشاره کرد.
شبکة »وطن« مخاطب اصلی خود را مردم مصر تعریف کرده و سعی می کند با ارائة برنامه های 
متنوع در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تمامِی توده های مصری را با 
خود همراه کند. برنامة »بیوت منوره« یکی از پربیننده ترین برنامه های این شبکه است که به بررسی 

مسائل و مشکالت زناشویی و خانوادگی می پردازد.
نام شبکة تلویزیونی »وطن« در میان لیست هفت شبکة خبری-تحلیلی پربیننده در مصر که 
مؤسسة »ابسوس« منتشر کرده مشاهده نمی شود.73 آمار دیگری نیز از تعداد مخاطبین این شبکه 
در دست نیست. در شبکه های اجتماعی، صفحة »فیس  بوک« این شبکه، حدود 264 هزار فالوور 
دارد74 که آمار خوبی به حس��اب نمی  آید. صفحة »توئیتر« آن نیز حدود 56 هزار فالوور دارد75 که 

آمار خوبی نیست. صفحة »یوتیوب« آن هم 135 هزار فالوور بیشتر ندارد.76
 

شبکة ماهواره ای »الثوره«: 

ش��بکة ماهواره ای »الثوره«77 یا همان شبکة »رابعة« سابق، متعلق به اِخوانی های مصر است و 
بیشتر برنامه هایش مذهبی است. روحانیون اِخوانی بیشتر برنامه های این شبکه را به خود اختصاص 

>http://tiny.cc/tpwz9y< :73. یاسمین فواز، »ننشر ترتیب أکثر القنوات مشاهدة داخل مصر«، 2017، جریدة المال 
74 . تلفزیون وطن - https://www.facebook.com/watanegypt< :)facebook(Watan TV< ، این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.

>https://twitter.com/watanegypt< :)twitter(تلفزیون وطن-Watan TV . 75
>https://www.youtube.com/c/watanegypt1< :)youtube(تلفزیون وطن-Watan TV . 76

https://www.youtube.com/channel/<  :)YouTube(الث��ورة قن��اة   ،12604 س��ت:  نای��ل  پخش کنن��ده  ماه��ورة   .  77
>UCGTRCI4CEtY9u7aV0zTGZ3Q/about



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

42
بررسی رسانه های 
محور »اسالم گرا«

2

داده اند و در مورد مس��ائل مذهبی س��خنرانی می کنند. ولی این شبکه در مسائل سیاسی هم وارد 
شده و شدیداً علیه سیسی و حکومتش فعالیت می کند. مقر این شبکه در استانبول ترکیه است.78

شبکه ماهواره ای »درر«: 

ش��بکة »درر«79 متعلق به جریان های اِخوانِی حاضر در ش��ام بوده و  عمدة برنامه های آن مذهبی 
است. عالوه بر مباحث مذهبی که عمده وقت این شبکه را پر می کند، به لحاظ سیاسی، بیشتر تمرکز 
آن بر سوریه و مخالفت با نظام بشار اسد و حمایت از معارضه است. این شبکه مخاطب اصلی خود را 
طیف مذهبی جامعه سوریه قرار داده و بیشتر مخاطبین آن طیف های مذهبی و اِخوانی سوریه هستند.

رسانه های عرب گرا
پیش تر گفتیم که قطر توانس��ته بخش��ی از توان جریان چپ گرا و عرب گرای جهان عرب را در 
خدمت محور ترکی-قطری درآورد. اما باید به این نکته توجه کرد که اینها فقط یک بخش خاص 
از چپ های جهان عرب هستند نه تمام آنها. چپ ها و عرب گرایان در جهان عرب یکپارچه نیستند 
و در میان سه محور اصلِی منطقه تقسیم شده اند و بعضی دیگر نیز جزو هیچ کدام از این محورها 
نیس��تند. بخشی از رسانه های چپ گرایان مانند »الیوم  الس��ابع« در »محور سعودی-اماراتی« جا 
می یابند، بخشی دیگر همچون امثال »عبد الباری عطوان« و رسانه اش یعنی »رأی الیوم«، متمایل 

به »محور مقاومت« هستند و بخشی دیگر همچون »عزمی بشارة« در بیعت قطر هستند. 

>http://tiny.cc/z4o09y< :78 . محمود السید، »"الخوان" تستعد لطالق قناة "الثورة" بدیلة عن "رابعة"«، 2015، دوت مصر
>www.dorar.tv< :79 . ماهوارة پخش کننده: سهیل ست 2، فرکانس : 10730 افقی، وبگاه 
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مهم ترین رسانه های جناح چپ گرای محور ترکی-قطری، وبگاه و روزنامة »العربی الجدید«، وبگاه 
»عرب 48«  و شبکة ماهواره ای »العربی« هستند. 

روزنامه و وبگاه »العربي الجدید« و شبکة ماهواره ای »العربي«:

»العربی الجدی��د«80 و برادر دو قلویش ش��بکة ماهواره ای »العربی«81 مهم ترین رس��انه های جناح 
چپ گرای تحت الحمایة قطر هستند. »العربی الجدید« زیر نظر شرکت »فضائات میدیا لیمیتد« فعالیت 
می کند که در لندن مستقر است. شایعات بسیاری دربارة تأمین مالی این شرکت توسط حکومت قطر 

وجود دارد؛ ولی این شرکت طی بیانیه ای رسمی اعالم کرده است که از قطر پولی دریافت نمی کند.82
دفت��ر اصلی این رس��انه در لندن اس��ت ولی در دوح��ه، پایتخت قطر و بیروت نی��ز دفتر دارد. 
»العربی الجدید« یک رس��انة چپ گرا ولی در »محور ترکی-قطری« است. شخص »عزمی بشارة«، 
مدیر این رسانه، ساکن قطر و تحت حمایت حکام این کشور است. ورود این رسانه به جانب داری 
از »جبهة ترکی-قطری« از زاویه ای اسالم گرایانه نبوده و مبتنی بر رویکردهای قومی، عرب گرایانه 

>www.alaraby.co.uk< : 80 . وبگاه
> www.alaraby.tv < :11637 وبگاه v :11142 - نایل ست v :81 . ماهوارة پخش کننده: سهیل ست

>http://tiny.cc/ff119y< :82 . »“فضاءات میدیا” تدحض شائعات مغرضة«، 2015، العربی الجدید 
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و چپ اس��ت. کما اینکه این رس��انه تعهدی به ترویج س��بک زندگِی اسالمی نداشته و بالعکس از 
جذابیت های غیراسالمی مانند خوانندگی زنان، خصوصاً در شبکه تلویزیونی استفاده می کند.

مس��ئلة فلس��طین جایگاه ویژه ای در این رسانه داش��ته و تقریباً به یکی از بخش های ثابت آن 
تبدیل ش��ده است؛ البته دفاعش از فلس��طین هم از منظری چپ گرایانه و قومی عربی است. این 
وبگاه در یادداشتی با اشاره به تاریخ استعمارستیزانة چپ ها و جایگاه آنان در مقابله با سیاست های 

امپریالیستی در دورة کنونی می گوید: مسئلة فلسطین جدا از مفهوم »چپ« یک تناقض است.83
موض��وع س��وریه نیز با رویکرد حمای��ت از معارضین، ضریب باالیی در می��ان مطالب آن دارد. 
همچنین دفاع از حکومت »اردوغان« و تاختن به »محور سعودی-اماراتی« از سیاست های اصلی 

»العربی الجدید« است.
یکی از نکات جالب در وبگاه »العربی الجدید« پرداختن مثبت به فرهنگ و جامعة ایران به صورت 
جزئی است. به طور مثال می توان به ترجمة یادداشتی دربارة جایگاه شعر فارسی84 و یا گزارشی از 

کافه ای در تهران، متعلق به افراد مبتال به »سندروم داون« و »اوتیسم« اشاره کرد. 85
عمدة گزارشات »العربی الجدید« دربارة ایران را یک زن فلسطینِی ساکن ایران، به نام »فرخ الزمان 
شوقی« تهیه می کند. او عالوه بر گزارشات سیاسی، به مسائل فرهنگی ایران نیز عالقه مند بوده و 

گزارشات بسیاری در این حوزه تهیه کرده است.

»فرخ الزمان شوقی« مسائل مربوط به انتخابات ایران را برای شبکه العربی تحلیل می کند.

>http://tiny.cc/0k119y< :83 . نمر سلطاني، »فلسطین والیسار العالمي«، 2018، العربی الجدید 
>http://tiny.cc/m4119y< :84. سایه اقتصادي نیا، »ِشعر إیران و”بقیة العالم”«، 2018، العربی الجدید 

>http://tiny.cc/db219y< :85. فرح الزمان شوقي، »“داونتیسم”... مقهی مختلف في طهران«، 2018، العربی الجدید 
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»العربی الجدید« تاکنون »عزمی بشارة« را به عنوان مدیر و یا یکی از مدیران این رسانه معرفی 
نکرده است؛ ولی آنچه که معروف است تعلق این وبگاه به او است؛ مطلبی که وبگاه های بسیاری بدان 
اش��اره کرده  اند.86 »بشارة« یک عرب مسیحِی فلسطینی است که در داخل سرزمین های اشغالی 
متولد شده و از سال 1996 تا 2007 نمایندة اعراب فلسطینی در کنست اسرائیل بوده است. او از 
طرفی رویکردی ضد اس��رائیلی داشته و از طرف دیگر به لحاظ فکری، سکوالر بوده و رویکردهای 

چپ گرایانه و قومی-عربی دارد.

        »عزمی بشارۀ« در کتاب »فی نفی المنفی« به تبیین »عرب گرایی« جدید می پردازد.

»بشارة« و شاگردانش داعیه دار گونه ای جدید از »عروبیت« و »عرب گرایی« جدید هستند. آنها 
»عرب گرایی« را نه یک ایدئولوژی نژادگرایانه، بلکه یک وابستگی فرهنگی و تمدنی دانسته و نسبت 

به رویکردهای نژادپرستانة »عرب گرایِی کالسیک«، نقدهای جدی دارند.87 
»عزمی بشارة« مدیر اندیشکده ای به نام »المرکز العربی لألبحاث ودراسة السیاسات« هم هست. 
دفتر این مرکز در دوحه قطر اس��ت. »بش��ارة« در جهان عرب به عنوان یک متفکر و سیاست مدار 

برجسته شناخته می شود.88

>http://tiny.cc/d9nkaz< :86 . سعید الحمد، »قناة العربي الجدید ومدیر جدید من الجزیرة«، 2017، الیام 
>http://tiny.cc/d2okaz< :87. سّیار الجمیل، »العروبة الجدیدة«، 2018، العربی الجدید 

 88 . برای آشنائی بیشتر با شخصیت و آثار »عزمی بشارة« به کتاب »اطلس اندیشه ورزان جهان عرب«، بخش » مرکز العربي لألبحاث و دراسة 
السیاسات«، تهیه شده توسط »مرکز راهبری ورثة االنبیاء« مراجعه فرمائید.
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س��ردبیر روزنامة »العربی  الجدید«، یک سوری مخالف جدی نظام بشار اسد بنام »بشیر البکر« 
است. وی رویکردهای چپ داشته و با اینکه در مجموع در پازل »جبهة ترکی-قطری« بازی می کند، 
نگاه های انتقادی جدی به »اِخوان  المسلمین« دارد. او در یکی از مقاالت خود »اِخوان سوریه« را به 

دلیل نقش مخرب آن در میان معارضین سوریه سرزنش می کند.89
از دیگر افراد مؤثر در این روزنامه »وائل قندیل« اس��ت. او اهل مصر اس��ت و از اعضای حزب لیبرال 
»الدستور« به رهبری »محمد البرادعی« بوده است و از مخالفان جدی حکومت سیسی محسوب می گردد. 
»برهان غلیون« از دیگر کس��انی است که مقاالت او به کرات در این روزنامه منتشر شده است. 
وی متفکری سوری-فرانس��وی است که در دانشگاه »سوربون« فرانسه تدریس می کند. او یکی از 
اندیشمندان نامی جهان عرب است که گرایشات قومی-عربی و چپ گرایانه دارد. »غلیون« از جمله 
معارضان برجس��تة نظام سوریه نیز محسوب می ش��ود و در سال 2011 توسط معارضان به عنوان 

رئیس مجلس انتقالی سوریه تعیین شد.
     

                            
»برهان غلیون« از برجسته ترین شخصیت هایی است که به کرات در شبکة »العربی« حضور می  یابد

از دیگر افراد مؤثر در این رسانه می توان به »عباس ناصر«، مدیر شبکة ماهواره ای »العربی« که 
س��ابقة کار در الجزیرة و »العالم« را نیز دارد، اش��اره کرد. »حسام کنفانی« معاون سردبیر، »معن 

>https://bit.ly/2fOMXDi< :89 . بشیر البکر، »الخوان المسلمون والثورة السوریة«، 2017، العربی الجدید 
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البیاری« مدیر سرویس »الرأی« و »ارنست خوری« مدیر بخش سیاسی این رسانه، از دیگر مؤثرین 
مجموعة رسانه ای »العربی  الجدید« هستند.

این رسانه، مخاطب هدف خود را تمام جهان عرب دانسته و به هیچ عنوان خود را محدود به یک 
یا چند کشور خاص نمی کند. روزنامة »العربی الجدید« در چند کشور از جمله قطر، ترکیه و انگلیس 
منتشر می شود. پیش تر نیز، این روزنامه در لبنان منتشر می شد که از سال 2018 انتشار آن متوقف 

شده است. گفتنی است وبگاه »العربی الجدید« به زبان انگلیسی نیز مطلب تولید می کند.
رتبة جهانی بازدید از وبگاهِ روزنامة »العربی الجدید« در رتبه بندی »الکسا« حدود 4 هزار است که 
تقریباً رتبة خوبی است. طبق این آمار، 11 درصد مخاطبین این وبگاه از کشور الجزایر، 10 درصد 
از تونس، 8 درصد از مراکش، 7 درصد از قطر و 7 درصد از اردن هستند.90 شاید بر اساس این آمار 
بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که نفوذ این وبگاه در شمال آفریقا بیش از مناطق دیگر است. البته 
ش��اید اقبال به وبگاه این روزنامه در ش��مال آفریقا، به دلیل چاپ نشدن نسخة کاغذی آن در این 
کشورها است. همچنین طبق آمار مؤسسة »ابسوس« در سال 2017، شبکة ماهواره ای »العربی« 

رتبة پنجم پربیننده ترین شبکه های خبری ماهواره ای مصر را به خود اختصاص داده است.91

وبگاه »عرب  48«: 

وبگاه »عرب 48«92  همانطور که از اسمش پیدا است، بر مسائل سیاسی مرتبط با فلسطینیان 
داخل مرزهای فلسطین اشغالی متمرکز است93؛ اما در محتوای آن به مسائل سیاسی دیگری نیز 

پرداخته می شود. 

90  . "alaraby.co.uk Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/alaraby.co.uk>.این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند

>http://tiny.cc/tpwz9y< :91. یاسمین فواز، »ننشر ترتیب أکثر القنوات مشاهدة داخل مصر«، 2017، جریدة المال 
>www.arab48.com< :92. وبگاه 

93 . تعبیر »عرب 48« دربارة فلسطینیان داخل اسرائیل به کار می رود؛ چراکه عدد »48« ناظر به مرزهای اسرائیل در سال 1948 است.
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آنچنان که از بعضی از مطالب94 این وبگاه برداشت می شود، رویکرد آن تالش برای ایجاد همکاری 
میان اعراب و یهودیان میانه رو، درجهت اسقاط حکومت اشغالِی فعلی و ایجاد حکومتی دموکراتیک 
که به برابری میان همه شهروندان و مساوات میان اعراب و یهودیان تن دهد، می باشد. این رسانه 
متعلق به »عزمی بشارة« است. حمایت از »محور ترکی-قطری« خصوصاً ترکیه، در میان مطالب 

این وبگاه هویدا است.
تمرکز این وبگاه بر مس��ئلة فلسطین است. یعنی حتی در سال هایی که همة رسانه های جهان 
اسالم روی ایران تمرکز کرده و به سیاست های آن در سوریه و سایر مناطق جهان اسالم می تاختند، 
»عرب 48« از معدود رسانه هایی بود که بر مسئلة فلسطین تمرکز داشت و از آنجایی که این وبگاه 
به مس��ائل مربوط به فلس��طین و اس��رائیل به صورت ریز و جزئی می پردازد، یک منبع مهم برای 
شناخت دقیق فضای سیاسی-اجتماعِی فلسطین و نیز فضای سیاسی-اجتماعی اسرائیل و همچنین 

عرصه های تقابل فلسطینی و اسرائیلی است.
عمدة مخاطبین این وبگاه اعراب س��رزمین های اشغالی هس��تند؛ به طوری  که طبق آمار وبگاه 
»alexa« 38 درصد مخاطبین از داخل اسرائیل وارد وبگاه »عرب 48« می شوند؛ 13 درصد از مصر، 
8 درصد از الجزایر، 5 درصد از آمریکا و 2 درصد از فلسطین، یعنی کرانة باختری و غزه. رتبة جهانی 

این وبگاه هم حدود 6 هزار است.95

>https://bit.ly/2GIVTES< :48 94 . سهیل کیوان، »هل نرید شراکة عربیة یهودیة أم ال؟«، 2018، عرب
95  . "arab48.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2017, Alexa: <https://www.alexa.com/
siteinfo/arab48.com>  .این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند
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لیبرال های مخالف حکومت مصر:

شبکه ماهواره ای الشرق: 

»الشرق«96 شبکه ای وابسته به نیروهای لیبرال مصری است. البته آنها در شبکة خود از مهمانان 
اِخوانی نیز اس��تفاده می کنند. چراکه گردانندگان »الش��رق« از جمله لیبرال هایی هس��تند که در 
مخالفت با حکومت سیسی با اِخوانی ها به هم پیمانی رسیده اند. به عنوان نمونه »سالمة عبدالقوی« 
که یک شخصیت معروف اِخوانی است در این شبکه، در برنامة ثابتی به نام »لوجه اهلل« حضور دارد؛ 
در ابتدای تأسیس نیز برخی از شخصیت های اِخوانی همچون »عبداهلل القرضاوی«، فرزند »یوسف 

القرضاوی« در میان هیئت مدیرة این شبکه حضور داشته اند.

حضور همیشگی »سالمة عبدالقوی« مشاور وزیر اوقاف مصر در زمان مرسی، در برنامة »لوجه اهلل« در شبکة لیبرال »الشرق«.

 96. وبگاه: >www.elsharq.org<، ماهوارة پخش کننده: نایل سات 12687 و 11315 )افقی(
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دفتر این شبکه نیز در ترکیه است و توسط »محور ترکی-قطری« تأمین مالی می شود. کلیت 
موضع گیری های آنها درباره مسائل منطقه نیز هم راستا با این محور است.

مدیریت این شبکه در دست »ایمن نور« است. او یکی از سیاست مداران برجستة مصری است 
و شخصیتی لیبرال محسوب می شود. وی عضو حزب لیبرال »الوفد« بوده و در دوران مبارک، حزب 
»الغد« را که حزبی لیبرالی است پایه گذاری کرد. »ایمن نور« سابقة نایب رئیسی مجلس مصر را نیز 
در کارنامة خود دارد و در سال 2005 رقیب »حسنی مبارک« در انتخابات ریاست جمهوری بود که 
بعد از انتخابات، به مدت چهارسال و نیم به زندان افتاد.  او از معارضین نظام حاکم مصر به رهبری 

»عبدالفتاح سیسی« است و به همین خاطر با »اِخوان  المسلمین« به هم پیمانی رسیده است.

»ایمن نور« مدیر شبکة »الشرق« در کنار »محمد مرسی« رئیس جمهوری اخوانی سابق مصر

ازجمله مؤثرین این شبکه باید به »معتز مطر« اشاره کرد. او مجری معروف این شبکه است که 
پیش از این سابقة مجری گری در برنامه های ورزشی را داشته است. وی بعد از انقالب مصر به سبب 
مخالفت هایش با حکومت سیس��ی در برنامه »مع معتز« در ش��بکة »الشرق« معروف شده است. 
این برنامه از پربیننده ترین برنامه های این شبکه است. »معتز مطر« شخصیتی اسالم گرا به حساب 
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نمی  آید و رویکردهای لیبرالی دارد؛ اما در برنامه اش به سیاس��ت های س��عودی و امارات و آمریکا 
می تازد و به دفاع از »محور ترکی-قطری« می پردازد.

بسیاری از برنامه های »مع معتز« به انتقاد از سعودی، امارات و بویژه سیسی اختصاص دارد.

شبکة »الشرق« تمرکز خود را بیشتر بر مسائل کشور مصر و مخالفت با حکومت مستقر در این 
کشور گذاشته است و بیشتر مخاطبینش هم مصری هستند. بر اساس آمار شرکت »ابسوس« در 
سال 2017، این شبکه رتبة چهارم پربیننده ترین شبکه های ماهواره ای خبری-تحلیلی در مصر را 
دارا است. رتبة اول تا سوم به ترتیب متعلق به »اسکای نیوز«، »اکسترانیوز« و  الجزیرة است. شبکه 
»العربی«، العربیة و »بی بی سی عربی« هم رتبه های پنجم تا هفتم را در اختیار دارند. »الشرق« در 

میان همة شبکه های ماهواره ای رتبه 65 را در مصر به خود اختصاص داده است.97

>http://tiny.cc/tpwz9y< :97 . یاسمین فواز، »ننشر ترتیب أکثر القنوات مشاهدة داخل مصر«، 2017، جریدة المال 
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»beIN MEDIA GROUP« رسانه های تفریحی و ورزشی

»گروه رسانه ای bein«98 یک مجموعة رسانه ای عظیم و مشتمل بر حدود 60 شبکه ماهواره ای 
در زمینه های مختلف ورزش��ی، تفریحی، فیلم و سریال، کودکان و... و به زبان های مختلف عربی، 

انگلیسی، فرانسوی، اندونزیایی، ترکی و... است. 
ریاس��ت این گروه بر عهدة »ناصر بن غانم الخلیفی« اس��ت. او یک تاجر قطری است که مالک 

باشگاه »پاری سن ژرمن« فرانسه و رئیس فدراسیون تنیس قطر است. 
عمدة موفقیت این گروه رسانه ای متعلق به شبکه های ورزشی آن است که به زبان های مختلف، 
دارای ش��بکة ماهواره ای مجزا اس��ت. »bein« را بیش از آنکه با فیلم و س��ریال هایش بشناسند با 
برنامه های ورزش��ی اش می شناسند و کیست که نداند ورزش و خصوصاً فوتبال، یکی از مهم ترین 
سرگرمی های جهان عرب است.  این مجموعة رسانه ای هرچند شبکه هایی مختص به پخش فیلم و 
سریال های آمریکایی، ترکی و عربی ایجاد کرده است ولی این شبکه ها هنوز به موفقیت شبکه های 

ورزشی اش نرسیده اند.
برخالف ش��بکه های تفریحی »محور سعودی-امارات« مانند MBCو »rotana« که در پیشبرد 
سیاست های بلندمدت این محور در کاهش دینداری و ترویج سبک زندگی لیبرالی در جهان عرب 
نقش آفرینی جدی دارند، ش��بکه های تفریحی و غیرسیاسی قطر نه تنها نقشی در پیشبرد سبک 
زندگی اسالمی ندارند بلکه در بسیاری از موارد در پازل »محور لیبرال« بازی می کنند. طرفه آنکه 
بس��یاری از فیلم و سریال هایی که در »bein« پخش می شوند، تفاوت محتوایی آنچنانی با فیلم و 

سریال های MBCو »Rotana« نداشته و مروج همان سبک زندگی غربی هستند.
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