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  یک پژوھش منسجم برای اولین بار
  ھفتمبخش 

  »صباح« استاد گردآورنده پژوھش و

  
  

  عرب ن روزنامھیراژتریالشرق االوسط پرت

  
ات بھ یالح ن روزنامھ فرامنطقھ اى عرب دانست كھ چونیروزنامھ الشرق االوسط را مى توان دوم

 ١٩٧٨ن روزنامھ كھ در سال یا. تخت عربى چاپ و منتشر مى شودیطور ھمزمان در لندن و چند پا

سنده ینو» عبدالرحمان راشد«آن با  مسوولس شد براى مدت ھا یتوسط ھشام و محمدعلى حافظ تاس

ونى یزیشبكھ تلوم گرفتند در مقابل یصاحب نام و نكتھ سنج سعودى بود اما پس از آنكھ سعودى ھا تصم

با . افتیانتقال » ھیالعرب«ت شبكھ یریس كنند وى بھ مدیھ خود تاسیشبكھ اى مشابھ و با سرما» رهیالجز«
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ن روزنامھ بوده و ستون ثابت او بھ یسندگان اصلى ھمیكى از نوین وجود ھنوز عبدالرحمان راشد یا

ت و یم سعودى ھا و درایھ عظیسرما. طور مرتب بھ بررسى اوضاع جارى جھان عرب مى پردازد

ل یك روزنامھ مدرن، پرمحتوا و اثرگذار تبدیاستادى عبدالرحمان راشد روزنامھ الشرق االوسط را بھ 

م، روزنامھ یم در جھان كنونى معجزه پول را در عرصھ رسانھ ھاى مكتوب نشان دھیاگر بخواھ. كرد

  . ن امر خواھد بودیل براى این دلیالشرق االوسط بھتر

ن یبا ا. اد مى شودین روزنامھ عربى یتر» پرنفوذ«ن و یتر» راژیپرت«ھ اى كھ ھمواره از آن بھ روزنام

ك روزنامھ یات یر و الحیى چون االھرام، السفیسھ با روزنامھ ھایوصف روزنامھ الشرق االوسط در مقا

ده است درحالى كھ یھزار نرس ١٠ن روزنامھ بھ عدد یھنوز شمارگان ا. جوان محسوب مى شود

خى آنھا را ین قدمت و تجربھ تاریھزار دارند و ھم ۵٠و  ۴٠اد شده شمارگانى فراتر از یروزنامھ ھاى 

ن روزنامھ است مى یت مخصوص ایكھ سا» assharqalawsat«نترنتى یگاه ایدر پا. نشان مى دھد

ژه خالصھ یالب مھم بھ وبا  مطیسى تقریدر نسخھ انگل. دیسى از آن دیتوان دو نسخھ عربى و انگل

سى ترجمھ ھمزمان شده ید كھ بھ زبان انگلیخبرھا، گزارش ھا و بعضى مقاالت مھم را مى توان د

عالوه بر آن در روزنامھ الشرق االوسط مى توان در مواردى متعدد مقاالتى را مشاھده كرد كھ . است

سندگان یمقاالت نو. مى شوند مز و الشرق االوسط چاپیورك تایویبراى مثال بھ طور ھمزمان در ن

ن پاول یا كالیت ھاى مھمى چون كوفى عنان یا و شخصید زكریا فریدمن یصاحب نامى چون جورج فر

  . ن جملھ ھستندیكا از ایر خارجھ سابق آمریوز

صفحھ . گاه مھمى داردیات در روزنامھ الشرق االوسط ترجمھ جاید گفت برخالف الحیب باین ترتیبھ ھم

ن خبرھاى روز بھ صورت یارائھ مھمتر. ات تفاوت چندانى نداردیاالوسط با روزنامھ الحنخست الشرق 

ره در ھمان یاض و غیندگى روزنامھ در بغداد، دمشق، قاھره، ریم از دفاتر نمایگزارش ھاى مستق

ت آن یفیتوجھ بھ عكس و ك. د در صفحات داخلى مطالعھ كردیصفحھ نخست آمده است و تتمھ آنھا را با

كرد سعودى بودن در الشرق االوسط یرو. ن روزنامھ استیازات مھم ایاشتن صفحات رنگى از امتو د

ن كشور ھمواره در صدر خواھد بود و عالوه بر آن یخبرھاى مربوط بھ ا. آشكارا بھ چشم مى خورد

  . ژگى ھاى بارز روزنامھ الشرق االوسط استیاست ھاى خارجى سعودى از ویدنبالھ روى از س

سندگانى كھ ینو. سندگان ثابت استیژگى ھاى مھم روزنامھ الشرق االوسط داشتن نویگر از ویكى دی

ً بھ تحلیتقر ً ھر روزه در آن مطلبى دارند و عمدتا ل حوادث، رخدادھاى گوناگون و ارائھ نظرات خود یبا

لبى، ن، خالص چیر عطاء هللا، عدنان حسیس منصور، بالل حسن، سمیاحمد الربعى، ان. مى پردازند

سندگان مى ین نویدر كنار ا. ن افراد ھستندیره از جملھ ایا شھرى و غیر طاھرى، ثریمحمود فندى، ام

سنده یدى نویھ و گاه فھمى ھویر خارجھ سورینھ شعبان معاون وزیتوان آثار قلمى افرادى چون بث

سندگان ثابت كمتر در مورد ین نویا. دینى را ھم دینھ از مقامات فلسطیل ابوردیمشھور مصرى و نب
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تھران و دمشق و تا لندن کابل ورامون از عراق گرفتھ تا یشتر درباره جھان پیاوضاع داخلى سعودى و ب

سندگان الشرق ینو. نك حرفھ اى خود بھ موشكافى حوادث مى پردازندیسند و با عیو واشنگتن مى نو

ً محافظھ یات در سعودى و غاض، مسئلھ اصالحیستى ریاالوسط در برخورد با حوادث ترور ره كامال

ن مسائل یا. ح مى كنندیاست جارى عربستان را در قبال گروه ھاى مخالف تشریشتر ھمان سیكارند و ب

ك یالشرق االوسط در . ن روزنامھ بھ شدت لطمھ مى زندیسندگان ایدگاه نویروى ھم رفتھ بھ استقالل د

  . ستیات مستقل و بى طرف نیكالم ھرگز چون الح

ھ را در ین رویعكس ا -ھینكھ الشرق االوسط در برخورد با كشورھاى عرب براى مثال سوریجالب ا

ن رو ھرگز یح مى دھد از ایم ھاى حاكم بر آنھا را توضیاست ھاى رسمى رژیشتر سیرد و بیش مى گیپ

  . بون روشنفكران مطرح و مبارز كشورھاى عرب نبوده استیات تریالشرق االوسط مانند الح

روزنامھ . است» رغنىیعثمان م«و معاون او » دیطارق الحم«ن روزنامھ یر ایحال حاضر سردبدر 

ع آن را یت چاپ و توزیم سعودى ھا منتشر مى شود و مسئولیھ گذارى مستقیالشرق االوسط با سرما

ن یا. برعھده دارد» لیعزام بن محمد الدخ«ركلى یبھ مد» ابى ھایپژوھش و بازار«شركت سعودى 

ن و فرھنگ دارد كھ در كنار یات دیژه اى براى ادبیمھ عالوه بر اخبار و گزارش ھا صفحات وروزنا

اطالع «ژگى یبر و» غىیتبل«ن صفحات صبغھ یدر تمام ا. رندیصفحات اقتصادى و اجتماعى قرار مى گ

ى چون بھ لحاظ حرفھ ا. ستیا كمرنگ بودن اطالع رسانى نین بھ معناى نفى یمى چربد اما ا» رسانى

. ن روزنامھ دور افتاده باشدین ایزبیا حادثھ اى در جھان پھناور اتفاق مى افتد كھ از نگاه تیكمتر خبر 

ا گفتھ شود در ھمھ یبونى كھ ھرچھ در آن نوشتھ یتر. ك شبكھ سراسرى خبر استیالشرق االوسط مانند 

ت ھاى ین لحاظ شخصین روزنامھ فوق العاده است و بدیقدرت رسانھ اى ا. ده مى شودیا دیجاى دن

ا نكتھ اى را بھ گوش منطقھ یگران اگر بخواھند حرفى یاسى مھم جھان از جورج بوش گرفتھ تا دیس

ً از ایخاورم   . بون آن را اعالم مى كنندین تریانھ برسانند حتما

ت ھاى یى كردن موفقین مدل ھاى لباس و بھ خصوص بزرگنماید، آخریتوجھ بھ تكنولوژى جد 

ن یاسى ایكرد عمده سیرو. ن روزنامھ استیژگى ھاى ایگر ویارى سعودى ھا از داقتصادى و تج

ى شد اما یكایكردى ضدآمریكرد اغلب روزنامھ ھاى عربى پس از سقوط بغداد، رویچون رو -روزنامھ

است ین سیل ایكا ضمن تعدیم رابطھ با آمریستى در عربستان سعودى و ترمیبا وقوع حوادث ترور

افشاگرى در مورد . اد گرا نشانھ رفتیز حمالت خود را بھ سوى گروه ھاى بنیت الشرق االوسط لبھ

ون ارشد سعودى كھ مخالف گروه ھاى یھستھ ھاى القاعده و گفت و گوھاى جھت دار با روحان

  . ن روزنامھ استیستى ھستند از توجھات مھم ایترور

ت، یرامون نحوه فعالین شماره پین گروه ھا، افشا گرى ھاى مسلسل وار در چندیمصاحبھ با سران ا

ن روزنامھ یا. ن زمره قرار دارندیرى و سازماندھى گروه ھاى اقمارى وابستھ بھ القاعده در ھمیعضوگ
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ن بار در زندان ھاى قاھره با رھبران تواب گروه ھاى جھادى مصر گفت و گو كرد و یبراى نخست

كتاتور سابق عراق را بھ ین دیر صدام حسن اثیآخر» خارج شو اى ملعون«ن روزنامھ بود كھ كتاب یھم

رگذار بھ نام یات ھفتھ نامھ اى مھم و تاثیالشرق االوسط مانند الح. صورت پاورقى منتشر ساخت

  م پرداختیشتر بھ آن خواھینده در بخش معرفى مجالت عربى بیمنتشر مى سازد كھ در آ» المجلھ«

   یچند کشورعرب یروزنامھ ھا

كیلومترمربع از نخستین  ٧١٧ھزار نفر و مساحتی حدود  ٧٣٩مجمع الجزیره بحرین با جمعیتی معادل 

كشورھایی محسوب می شود كھ در آن نفت كشف شد و بھ ھمین دلیل با وجود داشتن سرزمین خشك و 

نی شیخ پادشاه بحرین یع. لم یزرع بھ یك كشور ثروتمند تبدیل شد كھ با نظامی سلطنتی اداره می شود

حمد بن عیسی الخلیفھ تحصیلكرده انگلستان بوده و بھ تأسی از تحوالت امارات و قطر می كوشد كشور 

ل ورسانھ ھا در بحرین تحت كنتر. ی و رسانھ ای در حاشیھ خلیج تبدیل كندتخود را بھ پایگاھی تجار

كشور را بھ پایگاه دولت قرار دارند و در عین حال ماھواره ھای مشھور عربی چون ام بی سی این 

در بحرین عالوه بر شبكھ ھای رسمی رادیو و تلویزیون دولتی چندین . تلویزیونی خود تبدیل كرده اند

روزنامھ و مجلھ فعالیت می كنند كھ از جملھ آنھا می توان بھ روزنامھ ھای اخبار الخلیج، االیام و 

نی است كھ در بیش از پنجاه صفحھ الوسط مھمترین و معتبرترین روزنامھ بحری. الوسط اشاره كرد

این روزنامھ بھ سبك و سیاق روزنامھ ھای فرامنطقھ ای . رنگی و گاه با كاغذ گالسھ چاپ می شود

  . اخبار جھان و كشورھای خاورمیانھ را منتشر می سازد

بھ زبان انگلیسی و در تیراژی محدود چاپ می » گلف دیلی نیوز«و » بحرین تریبیون«دو روزنامھ 

غالب صفحات روزنامھ ھای بحرین را آگھی ھای تجارتی و نیز اعالم ھا و اطالعیھ ھای دولتی . شوند

ی از بھ دلیل حضور شیعیان در بحرین و نزدیكی این كشور بھ ایران بخش قابل توجھ. پر می كنند

رویكرد كلی روزنامھ ھای . اخبار و مطالب این روزنامھ ھا بھ ایران و مسائل آن اختصاص دارد

  . بحرین بھ نسبت معتدل است

بلندپروازی . جای دھد» جھان را در یك وجب«امارات كشور كوچكی است كھ بھ اصطالح می خواھد 

وسعھ شتابناكی را در كشور خود بھ ھای حاكمان اماراتی موجب شده تا با جلب سرمایھ ھای خارجی ت

ً از . اجرا بگذارند در عرصھ رسانھ ھا تا چند سال پیش اماراتی ھا حرفی برای گفتن نداشتند، اما تقریبا

ھم اكنون بھ جز شبكھ ھای تلویزیونی و . یك یا دو دھھ پیش جھش تازه ای را در این حوزه آغاز كردند

مھ مھم است كھ گاه خود را تا سطح روزنامھ ھای فرامنطقھ رادیوی دولتی، امارات دارای چند روزنا

الخلیج توسط . روزنامھ ھای الخلیج، االتحاد و البیان از جملھ این روزنامھ ھا ھستند. ای برمی كشند

چاپ می شود كھ برای خود یك مركز مطبوعاتی و مطالعاتی گسترده » دارالخلیج«موسسھ انتشاراتی 

» الشروق«ج و ویژه نامھ ھای الخلیج ورزشی و اقتصادی و مجلھ فرھنگی بھ جز روزنامھ الخلی. است
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این موسسھ یك مركز مطالعاتی دارد كھ گزارش ھای ساالنھ ای را در حوزه مسائل استراتژیك منتشر 

تاسیس شد و ھم اكنون كریم و عبدهللا عمران آن را اداره می  ١٩٧٠روزنامھ الخلیج سال . می سازد

التحاد یكی دیگر از روزنامھ ھای مھم اماراتی است كھ سی و شش سال پیش كار خود روزنامھ ا. كنند

  . صفحھ چاپ می شود ٧٢در حال حاضر این روزنامھ در . را شروع كرد

عالوه بر روزنامھ یومیھ، ویژه نامھ ھای اتحاد الریاض، اتحاداالقتصادی و دنیا با موضوعات ورزشی، 

ھمان طور كھ اشاره شد روزنامھ . موسسھ چاپ و منتشر می شود اقتصادی و اجتماعی از سوی ھمین

ً جھش كرده اند این نكتھ در غالب روزنامھ ھای این كشور . ھای اماراتی طی سال ھای اخیر كامال

ً وجھھ فرھنگی خاصی پیدا كرده و توانستھ . ھویدا است برای مثال االتحاد روزنامھ ای است كھ اخیرا

  . ن صاحب نام عرب را از كشورھای دیگر بھ خود جلب كنداست تعدادی از نویسندگا

ً كسانی چون رضوان السید و » وجھات نظر«صفحھ  این روزنامھ صفحھ ای خواندنی است كھ غالبا

روزنامھ البیان ھم یك روزنامھ . دكتر حسن حنفی از روشنفكران مشھور عرب در آن قلم می زنند

ھم نویسندگان عرب و غیرعرب از مصری و فلسطینی در این روزنامھ . خبری مھم اماراتی است

البیان بیست و شش سال پیش فعالیت خود را آغاز كرد و . قلم می زنند جیسندگان اطراف خلینوگرفتھ تا 

ً فرامنطقھ ای دارد اما بھ دلیل محدود بودن در اخبار داخلی امارات و رنگ و بوی . سبك و سیاقی كامال

  . ی تواند مخاطبان زیادی در فراسوی مرزھای این كشور بھ خود جلب كنددولتی و تبلیغاتی داشتن نم

ً خبرھایی بھ نقل از آن بر روی خروجی خبرگزاری ھا می  البیان ھمان روزنامھ اماراتی است كھ غالبا

گلف «و » خلیج تایمز«در امارات دو روزنامھ . رود و ھمین حكایت از خبرسازی این روزنامھ دارد

ً خبرھای رسمی و دیدگاه ھای بلندپروازانھ امیرنشین  بھ زبان» نیوز انگلیسی منتشر می شوند كھ غالبا

  . ھای خلیج را منعكس می سازند

كشور كوچك قطر نیز یكی از ھمین كشورھای بلندپرواز حاشیھ خلیج فارس است كھ شبكھ تلویزیونی 

یر خارجھ قطر اداره می شود، این شبكھ كھ زیر نظر مستقیم وز. الجزیره اش برای خود معمایی است

الجزیره بھ نوبھ . برای خود آوازه ای جھانی داشتھ و تاكنون درباره آن بسیار گفتھ و نوشتھ شده است

كاركنان و مدیران اولیھ این . خود یك پدیده مھم رسانھ ای در بین كشورھای عرب و خاورمیانھ است

ا توانستند طی چند سال فعالیت گسترده و خالقانھ آمدند ام) شبكھ بی بی سی عربی(شبكھ گرچھ از لندن 

این شبكھ بھ رغم ھمھ انتقادھای عربی و غربی ھمچنان بھ فعالیت . جایگاه مھمی برای خود كسب كنند

خود ادامھ می دھد و آخرین خبرھای جھان و منطقھ را در كوتاه ترین زمان با پوشش خبری متناسبی 

گرچھ ایجاد شبكھ ھای تلویزیونی موازی چون العربیھ، الحره و . ددر اختیار مخاطبان خود قرار می دھ

غیره می توانست از درصد نفوذ این شبكھ بكاھد و تا حدودی ھم كاستھ است، اما الجزیره ھمچنان در 

مھمترین انتقادی كھ بر الجزیره وارد . حوزه ھایی بھ ویژه نقد و نظر پیشتازی خود را حفظ كرده است
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ھای بنیادگرایانھ آن است و ھمین عیب بھ حسن آن تبدیل شده و الجزیره را محبوب می شود، رویكرد

  . گروه ھای تندرو ساختھ و در عین حال اتھام وابستگی بھ غرب را از چھره اش می زداید

از این تلویزیون كھ بگذریم در قطر چند روزنامھ معتبر و مھم چاپ می شود كھ از بین آنھا می توان بھ 

الوطن معتبرترین روزنامھ قطری است كھ رویكردی سیاسی و . لرایھ و الشرق اشاره كردالوطن، ا

در این روزنامھ قلم ) از كشورھای دیگر(تعدادی از روزنامھ نگاران مشھور عرب . روشنفكرانھ دارد

از آن گذشتھ الوطن بھ طور ھمزمان مقاالتی را از روزنامھ ھای غربی ترجمھ و چاپ می . می زنند

صفحھ مقاالت این روزنامھ مھمترین مسائل روز را از زوایای مختلف . كھ اھمیت زیادی دارد كند

روزنامھ الرایھ وجھھ فرھنگی بیشتری دارد و از ھمین رو می . تحلیل می كند كھ درخور توجھ است

  . توان مقاالت خوبی را در حوزه اسالم شناسی، فرھنگ و تاریخ در آن مطالعھ كرد

ندگان پركار این روزنامھ محمدسعید العشاوی اسالم شناس نامدار مصری است كھ یكی از نویس 

روزنامھ الشرق رویكردی اسالمی و تا حدودی . مطالبش در كمتر روزنامھ ای اجازه چاپ می یابند

اما از لحاظ حرفھ ای ھرگز بھ پای روزنامھ . شیعی دارد و از نظر سیاسی نیز معتدل و میانھ رو است

گرچھ رسانھ ھای قطری ھمگی دولتی ھستند و در صفحات نخست آنھا . ن و الرایھ نمی رسدھای الوط

ھر روز عكس بزرگ شیخ حمد بن خلیفھ پادشاه این كشور بھ چشم می خورد، اما در تحلیل و پردازش 

ً رویھ ای مستقل و آزاد دارند_ خبرھای مربوط بھ ھمھ مناطق جھان   شاید رمز موفقیت. جز قطر تقریبا

فضای كلی رادیو، تلویزیون و روزنامھ ھای داخلی قطر با . رسانھ ھای قطری نیز در ھمین نكتھ باشد

ً متفاوت است یعنی ھر چھ الجزیره رنگ و بویی جھانی و فرامنطقھ ای دارد، این . شبكھ الجزیره كامال

اخلی قطر رسانھ ھا رنگ و بوی داخلی و منطقھ ای داشتھ و در چارچوب اخبار و سیاست ھای د

برخالف الجزیره سایر رسانھ ھای مكتوب و مرئی قطر جنجالی و خبرساز نیستند و با . محدود ھستند

  . تیراژھای محدود روند ثابت و معتدلی را سپری می كنند

بھ دلیل آنچھ گفتھ شد و نیز بھ دلیل تازه پا بودن این روزنامھ ھا فراتر از مرزھای قطر نمی روند و در 

گر عربی توزیع نمی شوند، اما می توان ھر روزه آنھا را از طریق شبكھ اینترنت مطالعھ كشورھای دی

بھترین سایتی كھ می تواند مھمترین روزنامھ ھای عربی را در دسترس كاربران قرار دھد، شبكھ . كرد

  . است) Sahafa. com(الصحافھ 

از  ١٩٩٧این روزنامھ در سال  .چاپ لندن دانست» الزمان«روزنامھ فرامنطقھ ای اعراب را باید 

روزنامھ نگار صاحب نام و ناراضی عراقی در انگلستان تاسیس شد و اكنون » سعد البزاز«سوی 

در مقایسھ با الشرق االوسط، روزنامھ الزمان جوان ترین . ھشتمین سال عمر خود را سپری می كند

ر بغداد، بصره و امارات متحده روزنامھ فرامنطقھ ای عرب است كھ بھ جز لندن بھ صورت ھمزمان د

  . چاپ می شود و بھ نظر می رسد در فرانسھ، الجزایر و بحرین نیز دفاتر انتشاراتی داشتھ باشد
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شماره مسلسل این روزنامھ عدد باالی دو ھزار را نشان می دھد كھ بھ نسبت سایر روزنامھ ھای  

  . فرامنطقھ ای قدمت و سابقھ كمتری دارد

است و در سایت اینترنتی آن می توان نسخھ ای انگلیسی » موسسھ جھانی الزمان« ناشر این روزنامھ

ً بھ معرفی خالصھ ای از مندرجات روزنامھ می  از آن را مطالعھ كرد كھ شبیھ الشرق االوسط، تقریبا

موسسھ یاد شده در كنار انتشار روزنامھ بھ چاپ و نشر كتاب ھای سیاسی نیز مبادرت می . پردازد

عراقیھ، عربیھ، یومیھ، دولیھ، «: ا این ھمھ بر كلیشھ باالی صفحھ این روزنامھ نوشتھ شده استب. ورزد

عراقی، عربی، روزانھ، بین «: این پنج كلمھ در واقع پنج ویژگی مھم روزنامھ الزمان یعنی» مستقلھ

  . كھ در ادامھ بھ آن خواھیم پرداخت» المللی و مستقل بودن را نشان می دھد

خصیت سعد البزاز روزنامھ نگار عراقی و بنیانگذار الزمان اخبار و شایعات زیادی وجود در مورد ش

باال » حسنین ھیكل عراق«بعضی او را تا . دارد و ھمین مطالب از او شخصیتی جنجالی ساختھ است

ل می برند و بھ عنوان یك دیپلمات و روزنامھ نگار پیشرو و ملی می ستایند اما بعضی دیگر او را عام

وی در دوره صدام حسین . سازمان ھای اطالعاتی انگلستان، مزدور صدام و آمریكا معرفی می كنند

) سیاسی یا خانوادگی(را بر عھده داشت كھ بعدھا بر سر مسائل » الجمھوریھ«سردبیری روزنامھ بعثی

دیدی را با صدام در افتاد و در طول سال ھای حكومت بعث در تبعیدگاه خود یعنی لندن روزنامھ ج

البزاز با وجودی كھ یك ناراضی عراقی بود اما رابطھ خود را با بعثی ھا قطع نكرد و . منتشر ساخت

. پس از سقوط صدام توانست با بعضی از آنھا از جملھ ناداشوكت ھمكاری مطبوعاتی خود را ادامھ دھد

ً چاپ كند و این پیروزی بزرگی  پس از سقوط صدام البزاز توانست روزنامھ اش را در عراق مستقیما

روزنامھ الزمان در واقع نخستین روزنامھ مستقلی بود كھ پس از سقوط صدام . برای او محسوب می شد

البزاز عالوه بر توسعھ فعالیت مطبوعاتی خود در عراق توانست نخستین . در عراق چاپ و منتشر شد

  . را تاسیس كند» الشرقیھ«شبكھ تلویزیونی ماھواره ای با عنوان 

كانال الشرقیھ اولین كانال ماھواره ای عراق بھ زبان عربی است كھ ھم اكنون نیز فعالیت دارد و از 

پخش برنامھ ھای این شبكھ برای محافل مذھبی . عراقی دموكراتیك، لیبرال و سكوالر دفاع می كند

تاكید بر . ھ استعراق بھ ویژه شیعیان و كردھا مسئلھ ساز بوده و ھمواره مورد انتقاد قرار می گرفت

عربیت عراق و بھ ویژه سكوالریسم از نكات برجستھ ای بود كھ واكنش كردھا و شیعیان را در پی 

در حال حاضر روزنامھ الزمان بیشترین دفاتر خود را در عراق دارد و بھ طور ھمزمان از دو . داشت

د ھزار نسخھ و در بصره با برخوردار است كھ در بغداد با تیراژی بیش از ھفتا) بصره -بغداد (چاپ 

گفتھ می شود البزاز ھمچنان در لندن زندگی می كند و . ھزار نسخھ منتشر می شود ٢٠تیراژی حدود 

روزنامھ الزمان ھمان روزنامھ ای . از آنجا روزنامھ الزمان و كانال تلویزیونی الشرقیھ را اداره می كند

. ھای آمریكایی در شھرھای عراق توزیع می شدبود كھ پس از سقوط صدام، نسخھ ھای آن توسط تانك 
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كھ ھرگز نامی از نیروھای اشغالگر نمی [رویكرد مثبت این روزنامھ نسبت بھ جریان اشغال عرا ق 

موجب شده است تا بعضی عملكرد این ] برد و از آنھا بھ عنوان نیروھای ائتالف بین المللی یاد می كند

با این وجود بھ تصدیق . مریكا در منطقھ و عراق تحلیل كنندروزنامھ را در جھت اجرای سیاست ھای آ

ً حرفھ ای است كھ بیش از ھر روزنامھ دیگر عراقی اقدام بھ  ھمھ روزنامھ الزمان یك روزنامھ كامال

ما نخستین روزنامھ آزاد و مستقلی ھستیم كھ در عراق توزیع «: البزاز می گوید. خبر می كند» تولید«

» . بھ فضای نو و تازه ای دارد و ما می كوشیم تا این ارزش ھا را ترویج كنیم عراق احتیاج. می شود

در مقابل شایعات مبنی بر وابستگی البزاز و روزنامھ اش بھ انگلیسی ھا، ھر دو تاكید دارند كھ 

  . انگلیسی ھا در محتوای روزنامھ ھیچ دخالتی ندارند«

برخالف لوگوی آن كھ فاقد [كھ روزنامھ الزمان  با وجود ھمھ این حرف و حدیث ھا باید اعتراف كرد

صفحھ نخست این روزنامھ . روزنامھ ای شیك، خبرساز و مدرن تلقی می شود] ھرگونھ زیبایی است

شبیھ روزنامھ ھای الحیات و الشرق االوسط ویترینی از مھمترین خبرھای روز است كھ بھ صورت 

مكان ھای مختلف چون بغداد، لندن، تھران،  گزارش ھای دقیقی از طریق خبرنگاران روزنامھ از

نكتھ جالب اینكھ این اخبار بھ صورت كامل در صفحھ . موصل، دمشق، قاھره و غیره ارسال شده اند

اول چاپ می شوند و برخالف روش الحیات و الشرق االوسط خواننده نباید تتمھ آنھا را در صفحات 

ز خبرنگارانش، آژانس ھای مشھور خبری جھان بھ مھمترین منبع خبری الزمان پس ا. دیگر بخواند

صفحات رنگی و عكس ھای ھنری شفاف و استفاده مناسب از آنھا موجب می . ویژه فرانس پرس است

  . شود تا ھر صفحھ روزنامھ جلوه ھای بصری خوبی داشتھ باشد

مھمترین تبلیغ . در دو سمت لوگو بھ زبان عربی و انگلیسی روزنامھ و نحوه انتشار آن معرفی می شود

بھ جز صفحات مربوط بھ اخبار، . در این روزنامھ، تبلیغات مربوط بھ كانال تلویزیونی الشرقیھ است

دارد كھ » اكثریت خاموش«مقاالت، اقتصاد، ورزش و غیره این روزنامھ صفحھ خاصی تحت عنوان 

مھ ھا یا نوشتھ ھای كوتاه منعكس می شوند و در نا -بھ ویژه عراقی ھا - در آن نقطھ نظرات مردم عادی

صفحھ مخصوص ادبیات و ھنر است كھ » الف یاء«صفحھ . مشكالت روزمره آنان بازگو می شود

مھمترین اخبار ھنری و ادبی جھان عرب را بھ اطالع خوانندگان می رساند گرچھ در گذشتھ می شد در 

اما . امد ابوزید را دیدصفحھ مقاالت این روزنامھ نام نویسندگانی چون دكتر حسن حنفی و نصرح

امروزه بیشتر نویسندگان صفحھ مقاالت این روزنامھ را نویسندگان نوپای عراقی تشكیل می دھند كھ در 

. ھمین مسئلھ رویكرد جدید الزمان را نشان می دھد. آن مسائل سیاسی عراق را تجزیھ و تحلیل می كنند

المللی و فرامنطقھ ای خود را از دست می دھد  بھ عبارتی دیگر روزنامھ الزمان رفتھ رفتھ ویژگی بین

و بھ یك روزنامھ عراقی صرف تبدیل می شود تا چند سال پیش الزمان یكی از خبرسازترین روزنامھ 
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ھای عربی بود كھ در شبكھ ھای مختلف خبری جھان می شد خبرھای تولیدی الزمان را دید یا شنید اما 

 . روزنامھ كم كم رنگ می بازد این ویژگی بھ دلیل رویكردھای جدید این

در . در كنار ویژگی ھای یاد شده باید بھ توجھ خاص روزنامھ الزمان بھ ادبیات و ھنر نیز اشاره كرد

ً روزی نبود كھ این روزنامھ در كنار انتشار تازه ترین اخبار فرھنگی ھنری مصاحبھ ای  - گذشتھ تقریبا

اما این ویژگی بارز . ا سوریھ و لبنان نداشتھ باشدبا یك شاعر یا نویسنده عرب از مراكش گرفتھ ت

ھمین ویژگی بود كھ روزگاری الزمان . فرھنگی و ادبی نیز در الزمان رفتھ رفتھ كمرنگ تر شده است

یكی دیگر از ویژگی ھای برجستھ . را تریبون روشنفكران و ھنرمندان آوانگارد عرب می ساخت

نامھ ھای اسرائیلی بود كھ بھ اعتقاد صاحبان این روزنامھ روزنامھ الزمان ترجمھ و چاپ مقاالت روز

ً بھ قصد اطالع خوانندگان چاپ می شد این اقدام واكنش ھای متفاوتی را در پی داشت و بھ رغم . صرفا

  د. مخالفت ھای گسترده از نظر اطالع رسانی روزنامھ الزمان را در جایگاه بلندتری می نشاند

بر » تولید«در تمام روزنامھ ھای فرامنطقھ ای عرب از جملھ الزمان ر پایان باید یادآور شد كھ 

این مسئلھ . می چربد و ھمین مسئلھ آنان را از روزنامھ ھای داخلی و محلی متمایز می سازد» ترجمھ«

را اگر بخواھیم با روزنامھ ھای منتشره در ایران مقایسھ كنیم كھ اكثر مطالبشان یا ترجمھ است یا تلكس 

تاكید بر خبر و تھیھ . ارایی و توانمندی روزنامھ ھای فرامنطقھ ای عرب را نشان می دھدمیزان ك

  . گزارش ھای تحلیلی خبری از ویژگی ھای بارز روزنامھ ھای فرامنطقھ ای اعراب است

روزنامھ عرب زبان الزمان در اكثر كشورھای عرب و تعدادی از كشورھای اروپایی توزیع می شود 

 یبھره ازنوشتھ ھا. می توان ھر روزه آن را مطالعھ كرد «AZZAMAN. COM» و در آدرس

 . محمدعلی عسگری یعلم

 (The Hindu)  ھندو
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رتر است و ھمچنان از قواعد و یھندوستان بھ مراتب سختگ یھا روزنامھ ریسھ با سایھندو در مقا

 ھ ھنوزین نشریاول ا ی در صفحھ یكھ درج آگھ یا كند بھ گونھ یم یرویپ ینگار روزنامھ میاصول قد

 یداخل یا روزنامھ شود ابدا یالت چاپ مینكھ در مركز ایھندو با ا. است یاریتابع قواعد و ضوابط بس

تخت ھندوستان و چھ یچھ در پا یاصل یھا از روزنامھ یكیشود بلكھ بھ عنوان  ینم یتلق ین الشھریبا ی

 برخوردار است بھ یا ژهیت ویخبر در ھندو از اھم. ھندوستان مورد توجھ است یدر خارج از مرزھا

از قلم  ن حال مھمیاما در ع ییاخبار جز یك از اخبار ھندوستان حتیچیشود ھ یم یكھ سع یا گونھ

غالب اخبار و  رود و یھند بھ شمار م ی ن روزنامھیتر ین خصوص قویكھ ھندو در ا یفتد بھ طورین

 . در ھندو مشاھده كرد توان یھندوستان را م ی ع روز گذشتھیوقا

ع آن در یمركز نشر و توز نیزبان در ھندوستان است كھ مھمتر یسیانگل ی ن روزنامھیھندو مھمتر

ھندو در سال  ی روزنامھ. سال قدمت داردست وپنج یصدوبش از ین روزنامھ بیا. جنوب ھند است

روزنامھ از سال  یمشاور حقوقنگار، یا یكاتسور. ان نھاده شدیر بنیا آیسوبرامان ی لھیبھ وس ١٨٧٨

روزنامھ را  نیت ایتا كنون مالك یو ی د و خانوادهین روزنامھ را خریا ١٩٠٥بھ بعد، در سال  ١٨٩٥

: آن مطرح نمودند عبارتند از انگذارانین روزنامھ كھ بنیا یادیو بن یدو اصل اساس. اند دهیتداوم بخش

  . ھندو شھر مدرس است یاستقرار دفاتر مركز مركز. انصاف و عدالت

بھ صورت  ١٨٨٩شد و از  یصورت ھفتھ نامھ منتشر م ان نھاده شد بھیكھ بن ١٨٧٨ن روزنامھ از یا

ون دالر فروش یلیم ھشتادراژ در روز است و ساالنھ حدود یت ونیلیك می یھندو دارا. روزنامھ درآمد

ز منتشر ین یكیھ صورت الكترونكھ ب بود یھند ی ن روزنامھیاول ١٩٩٥ن روزنامھ در سال یا. دارد

 ی رود و جزو سھ روزنامھ یھند بھ شمار م یھا ن روزنامھیرگذارترین و تاثیاز مھمتر یكیھندو . شد

ھا بر  سیان استقالل ھند در زمان حكومت انگلیاز مناد یكین روزنامھ یا. ن كشور استیا ی پر خواننده

ن یا. كرد یت دنبال میجاد حساسیآرام و بدون اانھ روانھ، یم یصورت ن مھم را بھیھند بود اما ا

 آغاز موضع مخالف، البتھ نھ مخالفت سرسختانھ و كامال ملموس، نسبت بھ حكومت روزنامھ از ھمان

بلكھ بھ  نگرند یصرف نم ی ك روزنامھیز ھندو را تنھا بھ چشم یاكنون ن. ھا بر ھند داشت یسیانگل

ھمزمان با  افت، ھندویكھ ھند بھ استقالل دست  ١٩٤٧بعد از . ل شده استیھند تبد یھا از سنت ییجز

ز مبادرت كرد تا ین در خارج از ھندوستان یس دفاتریدفاتر خود در داخل ھندوستان بھ تاس ی توسعھ

  . داشتھ باشد یدسترس زین یعالوه بر پوشش اخبار ھند بتواند بدون واسطھ بھ اخبار خارج

را در  یجانبدارزبرال و بھ دور ایمستقل ل ی ھیرو انتشارش توانست آرام آرام یھا ھندو درخالل سال

كھ نھ تنھا از نگاه مخاطب بلكھ بنا بھ نظر ناظران و كارشناسان  یا گونھ م دھد بھیخود تعم ی ھیریتحر

در ھ ین رویاما ا. شد یم ین روزنامھ در ھندوستان تلقین و آزادانگارتریتر ھندو مستقل زیمطبوعات ن

جوانتر  یت ھندو بھ اعضاین دھھ مالكیا یانیپا یھا سال یط. ر كردییتغ یالدیھشتاد م ی اواخر دھھ
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. جاد شدیا یر آشكارییروزنامھ تغ یاسیت در موضع سین انتقال مالكیا یافت و در پیخانواده انتقال 

ل بھ یمتما یا روزنامھھندو را  worldpress.org ینترنتیگاه ایملموس بود كھ پا ینحو ت بھین واقعیا

  . است یموروث تیمالك یھند دارا یھا یھندو بھ مانند اكثر انشارات. كرد یرده بند چپ

. است آن را انیر ٢٠٠٣تا  ١٩٩١، از سال یكاستور. یاست آن را جیر ١٩٩١تا  ١٩٦٥از سال 

رام برعھده . ان است آن رایز رین سو نیبھ ا ٢٠٠٣ن جو ست وھفتیببر عھده داشتند و از  یراو

فا یافتھ در دولت فدرال ایفساد بروز  یدر افشا یمحور یھندو نقش - ھشتاد ی در اواخر دھھ. دارد

ن یاز فساد در دولت منتشر كرد كھ ھم یمدارك مستند یحاو ییھا ن روزنامھ گزارشیا. كرد

 . شكست بخورد یآت ھا باعث شد كھ حزب حاكم در انتخابات یافشاساز

 ی درباره یكھ بھ انتشار مطالب ھند بود ی ن روزنامھیز ھندو اولین یالدیدوھزاروپنج مدر اكتبر 

بر بروز فساد و رشوه  یمبن ییبودند بھ ادعاھا ھا مربوط افتھین یا. ولكر پرداخت ی تھیكم یھا افتھی

ق و یقبود كھ تح ین افشاسازیپس از ا. سازمان ملل در عراق ینفت در برابر غذا ی در برنامھ یریگ

وقت ھند مظنون بھ دست  ی ر امور خارجھینگ، وزیانجام شد و ناتوار س در ھند یا تفحص گسترده

. است یمثال زدن ھا اخبار و گزارش ی ھیدقت و ظرافت ھندو در ارا. شد ییرسوا نیداشتن در ا

 ی وهیش. شوند یھ میارا یتمام ر بوده و تمام منابع و ماخذ بھیمنتشره در ھندو كامال فراگ یھا گزارش

 ی درخصوص ھمھ یالملل نیب و یھندو در پرداختن بھ موضوعات داخل یحیو توض یفیتوص

  . ھ استین نشریمھم ا یھا یژگین از ویموضوعات و عناو

رتر است و یھندوستان بھ مراتب سختگ یھا روزنامھ ریسھ با سای، ھندو در مقایكیاز لحاظ فرم گراف

 ی در صفحھ یكھ درج آگھ یا كند بھ گونھ یم یرویپ ینگار روزنامھ میھمچنان از قواعد و اصول قد

شود  یالت چاپ مینكھ در مركز ایھندو با ا. است یاریتابع قواعد و ضوابط بس ھ ھنوزین نشریاول ا

چھ در  یاصل یھا از روزنامھ یكیشود بلكھ بھ عنوان  ینم یتلق یا شھرستانی یداخل یا روزنامھ ابدا

ت یخبر در ھندو از اھم. ھندوستان مورد توجھ است یو چھ در خارج از مرزھاتخت ھندوستان یپا

اما  ییاخبار جز یك از اخبار ھندوستان حتیچیشود ھ یم یكھ سع یا گونھ برخوردار است بھ یا ژهیو

ھند بھ شمار  ی ن روزنامھیتر ین خصوص قویكھ ھندو در ا یفتد بھ طوریاز قلم ن ن حال مھمیدر ع

  توان در ھندو مشاھده كرد یھندوستان را م ی ع روز گذشتھیب اخبار و وقاغال رود و یم

شتر اخبار یكھ ب یا نقاط قوت ھندو است بھ گونھ گر ازید یكی یو موضوعات جھان یالملل نیاخبار ب. 

 یھندو بھ جز اخبار داخل. شود یافت میالملل ھندو  نیب مھم جھان در بخش اخبار یھا و گزارش

ن مختلف یبا عناو ینما دارد و صفحات گردشیورزش، ھنر، دولت و س از جملھ یگرید یھا بخش

 یكاغذ كاھ ین روزنامھ در قطع متوسط و بر رویا. كند یام ھفتھ درج میبا ا ز متناسبیرا ن یگرید

  . شود یھا منتشر م صبح م ویضخ
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 لیبراسیون روزنامھ ارگان حزب سوسیالیست فرانسھ

 
ھاى معروف فرانسھ  كى از روزنامھیاست  Libeكھ عالمت اختصارى آن ) Liberation(ون یبراسیل

ر ی پل سارتر، پى لھ ژانیس بھ وسیدر پار ١٩۶٨ھاى معترض از سال  زش جنبشیاست كھ پس از خ

كى از چھار روزنامھ بزرگ ملى و یون یبراسیل. س شدیكتور معروف بھ بنى لوى و سرژ ژولى تاسیو

اسى، یشود و حاوى مطالب س س منتشر مىیر قطع كوچك در پارپرمحتواى فرانسھ است كھ د

ارى قائل است بھ طورى كھ چند صفحھ اول یت بسیاقتصادى و اجتماعى است و براى اخبار روز اھم

شتر از قشر جوان، طبقھ مرفھ ین مجلھ بیخوانندگان ا. دھد ع اختصاص مىینگونھ وقایخود را بھ ا

چ یكند مستقل است و بھ ھ ون ادعا مىیبراسیروزنامھ ل. تندگرا ھس ز روشنفكران چپیجامعھ و ن

ن روزنامھ ارگان حزب یكند اما در واقع ا  ت نمىیز حمایچ گروھى نیست و از ھیگروھى وابستھ ن

. خواه است  اسى وابستھ بھ جناح چپ و ترقىیرى سیگ ست فرانسھ است و از نظر موضعیالیسوس

رو خط احزاب   راك، دنبالھیند كھ براى انتقاد از دولت شك ن روزنامھ اقتضا مىیگراى ا ت چپیماھ

  . چپ باشد

ھزار نسخھ در روز است و منابع خبرى آن را خبرگزارى  ٢٣٠ن روزنامھ در حدود یراژ ایت 

رسد   دھد و بھ نظر مى  ل مىیھاى خبرى جھانى تشك ر رسانھیران و سایو ایفرانسھ، صداى آزاد راد

ون بھ طور عمده بھ یبراسیمطالب روزنامھ ل. كى داشتھ باشدینزدترز ھمكارى یبا خبرگزارى رو

ھاى مقامات دولت فرانسھ نسبت بھ مسائل مھم جھانى بھ  رىیگ صورت كوتاه و بھ تناسب موضع

ز و یكا و بررسى انتقادآمیھاى آمر استیل اتخاذ موضع منفى در قبال سین دلیند بھ ھمیآ ر درمىیتحر

ت یز حماین لیاسرائم یت ارضى رژیھ از تمامین نشریا. ھى استیھاى منفى، امرى بد مشى خط

ن روزنامھ یون اولیبراسیل. دھند ل مىیان تشكیھودین و كاركنان آن را یارى از مسئولیكند و بس  مى

  . جاد كردیا www.liberation.frنترنتى خود را یگاه ایفرانسوى است كھ پا

وى در ماه . در دست دارد) Edouard de Rothschild(لد ین روزنامھ را ادوارد دو روسشیت ایمالك

درصد از  ٨٧/٣٨ن روزنامھ یى براى توسعھ ایورویون یلیم ٢٠گذارى   ھیك سرمایبا  ٢٠٠۶ل یراپ

http://www.esalat.org
http://www.liberation.fr


www.esalat.org 

ز یون نیبراسیكاركنان روزنامھ ل. ن روزنامھ شدیدست آورد و سھامدار عمده ا ون را بھیبراسیسھام ل

كارمند اعم از  ٣۵٠ون حدود یبراسیروزنامھ ل. ار دارندین روزنامھ را در اختیبخشى از سھام ا

و دو گامار یكنونى آن آنتون ریمدنگار، بخش فنى و ادارى دارد و  روزنامھ

)Antoine de Gaudemar (ون در اصل نام دو روزنامھ سرى سازمان مقاومت بھ یبراسیل. است

چاپ جنوب، فرانسھ (ون ساوت یبراسیو ل) چاپ شمال، فرانسھ اشغالى(ون نورث یبراسیھاى ل  نام

  . منتشر شدند١٩۴١ن بار در جوالى یبود كھ براى اول) شىیو

  )١٩٧٣ -  ١٩٨١(پل سارتر دوره اول لھ ژانیون بھ وسیبراسیس روزنامھ لیتاس 

مھ  ٢۴سارتر تا . س شدیتاس١٩٧٣ھ یپل سارتر در سوم فور لھ ژانیون كنونى بھ وسیبراسیروزنامھ ل

مراتبى در آن وجود  ن روزنامھ، سلسلھیس ایدر ابتداى تاس. ون بودیبراسیروزنامھ لر یسردب ١٩٧۴

افت یكسان حقوق دریگرفتھ تا دربان روزنامھ بھ طور  رمسوولیمدنداشت و ھمھ كاركنان از

ً تشك  مى   . گر درآمدیھاى متعارف د الت آن بھ صورت سازمانیكردند اما بعدا

ھاى خارجى اجازه داد تا در  بھ گرفتن آگھى كرد و بھ سازمان ن روزنامھ شروعیا ١٩٨٠ل دھھ یاوا

ً بھ شدت از آن خوددارى مىیت آن سھیمالك ون از نظر یبراسین حال لیبا ا. كرد م شوند، كارى كھ قبال

ون یبراسیانتشار ل )تاكنون ١٩٨١(دوره دوم . رو چپ باقى ماند انھیاسى ھمچنان میرى سیگ موضع

ً در یدر جر ١٩٨١یوربردرف مھ  ١٣ان چند بحران بھ وجود آمده بھ طور موقت متوقف شد ولى مجددا

ون بھ صراحت خط یبراسیل. دیبھ چاپ رس) Serge Juli(د بھ نام سرژ ژولىیجد تیریمدبا شكلى نو و 

ى مانند حقوق كارگران، یھا كند و بھ طور كلى بھ دنبال آرمان  خواه اعالم مى فكرى خود را ترقى

اى مبارز و   ون روزنامھیبراسیبراساس نظرات سرژ ژولى ل. رزه با نژادپرستى استسم و مباینیفم

ك ضدقدرت عمل یكند، بھ عنوان  اسى خاصى طرفدارى نمىیچ حزب سیسرسخت است كھ از ھ

  . ستیا جناح راست نین جناح چپ یكند و بھ طور كلى داراى روابط خوبى با مسئول  مى

اسى در سال یجاد احزاب سیون، از ابتداى ایبراسیل مسوولك، معاون یشل ھلویطبق نظرات ژان م

ً جناح چپ، لیو طب ١٩۶٨ ن احزاب فكر یك از ایچ یت در ھیا عضویون بھ وابستگى یبراسیعتا

ون نظرات و یبراسیدر روزنامھ ل) rebondes(د یان عقایبھ ھر حال صفحات ب. كند كرد و نمى نمى

ون بھ خاطر ارائھ برخى نقطھ نظرات مخالف یبراسیل. زدسا اسى مختلف را منتشر مىیھاى س  دگاهید

بھ طور مثال عالوه بر ارائھ گزارش . دادھاى فرھنگى و اجتماعى معروف شده استیدرباره رو

نش یسازد و ب ز ھر روز منتشر مىیان محاكمات آنھا را نیگر، جریع دیم و وقایدرباره جرا

  . آورد پا افتاده بھ وجود مى شیم پیترى را از جرا انسانى

طلبى  ان مسائل ضدفرھنگ و اصالحیقى میجاد تلفیون با ایبراسیكند، ل ھمانگونھ كھ سرژ اشاره مى

ن وجود یدارند كھ با ا ن اظھار مىیاما منتقدان چن. سازد اسى، تعادل خود را برقرار مىیس
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ك روزنامھ واقعى یگر یون دیبراسیلاكنون . افتھ استیكاھش  ١٩٧٠ون از دھھ یبراسیطلبى ل اصالح

ت از قانون اساسى اروپا از یبراى حما ٢٠٠۵در سال  ریمدم یتصم. دیآ جناح چپ بھ شمار نمى

ن قانون یم گرفتند بھ این روزنامھ مورد انتقاد قرار گرفت و آنھا تصمیارى از خوانندگان ایطرف بس

جاد یو فاقد نظرات اجتماعى ضرورى براى ا برالیار لین قانون را بسیاساسى راى نھ بدھند چراكھ ا

اى  ون در اعتراض بھ برنامھیبراسیكاركنان ل ٢٠٠۵اواخر سال . دانستند ى قوى مىیك ملت اروپای

  . شد، اعتصاب كردند  درصد از سھام روزنامھ مى ٣٧لد، مالك ین دو روسشیكھ براساس آن ادوارد ات

روزنامھ بھ عنوان  ریمداى شد و سرژ ژولى  تازهر بحران ین روزنامھ درگیا ٢٠٠۶نوامبر  ١٣در 

ت خود بھ یبھ خاطر واگذارى مسئول ١٩۶٨در سال » سیپار نیمحصلشورش «كى از سردمداران ی

ن یشود تا ا  ن امر موجب مىینكھ ایآنھا از ا. ر سئوال رفتیلد، سھامدار اصلى، زیادوارد دو روسش

  . ت جناح چپ لطمھ وارد شود، ابراز نگرانى كردندیثیى شده و بھ حتروزنامھ تجار

 ۵٢ت براى حذف یریپس از اعالم طرح مد ٢٠٠۶نوامبر سال  ٢١ن روزنامھ در ین كاركنان ایھمچن

ل روزنامھ ین دلیبھ ھم. م بھ اعتصاب گرفتندیك جلسھ عمومى تصمیان ین روزنامھ در جریشغل در ا

سابقھ  ن روزنامھ بىیخ ایلى در تارین تعطینشد كھ امنتشر  ٢٠٠۶نوامبر  ٢٣و ٢٢ون روز یبراسیل

سندگان و مفسران روزنامھ ین نویمھمتر. ل شدیز تعطینترنتى روزنامھ نیت ایان ساین جریاست، در ا

ك بدوكار، سارز یك الندال، رونیستر، اریك مینیژوزه خوزه گارسون، دوم: ون عبارتند ازیبراسیل

 ور پرن ی ژان پى. ر پرنی ھ و ژان پىیك سابانیر، پاتریبرتران ژشل فر، مارك كراوتز، یساالندون، م

  . ر بالنشھی ر و پىی شل فوكو، خانم كلربرىیم
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