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  ) المقدستيب (مي پروفسور زھار حلمان، اورشلقلمه ب

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢ اپريل ٠٣

  

  ی جمعبي سالح تخر-»رهيالجز«
  . کندی سلطه بر جھان عرب تالش میقطر برا.  و ھنگ سربازان وفادار»رهيالجز «امارات،

  

ه پاز رش ب ر نگ اتشبردي منظ گ اطالع سترده، تأسی روان-ی جن اده گ وق الع ال تلوسي ف ان عربیونيزي کان  ی پ

هي حامد بن خلخي شیکي و عمل تاکتی ستراتژني توان مشعشع تری را م»رهيالجز« انف ردري امی آل ث .  قطر حساب ک

ار اکي یعني، ١٩٩۵  توجه است که در سالانيشا ل از آغاز ک ال، ني سال قب ارتکان  کارشناس جنگ ،یکيبي لني م

ادي شدشي افزاکايمرا ی دفاع ملادي عضو بن،یاطالعات ا ی المللني بیونيزي تلوی نقش کانالھ ار جنگھ  در شروع و مھ

ط اطالعني برجسته تری با جمع آور»رهيالجز«.  کردیئشگويرا پ ان  متخصصان، نه فق د، حتی میرس  مصمم ی کن

  . را منحرف سازدی افکار عموم،یغاتي گمراه کننده و تبلتاست با پخش اخبار و اطالعا

ه  ساتي تواند رساندن واقعی کانال نمني اھدف را ک ا»رهيالجز «استي باشد، چ ه ھ ه برنام اه  خود را بی ک  یزبانھ

 ی در نظامیادي کانال، تا حد زني ھمقايدق. د شوی منيي قطر تعري امۀ خانوادی کند، از سوی پخش میسي و انگلیعرب

ردءفاي ای جنگ در انقالبات عربیندھ نقش دو گانه در سازمااي دو ،یکي الکترونیکردن رسانه ھا م در .  ک روز ھ ام

ه و نوشته ماري بسهي بر حوادث سوریرواقعي غی در پرتو افکن»رهيالجز«مورد نقش  ا گفت ال نيا.  شودی حرفھ  کان

شار اسد سمت ممي رژحي تقبی را به سوهيار نظرات مرتبط با حوادث سور و اظھريتصاو ان او را ی ب د و مخالف  دھ

ه حوادث سور»رهيالجز «یرواقعي غیاما پرتوافکن.  کندی می معرفی آزاداهمبارزان ر تم هي تنھا ب ان عرب خ  و جھ

انفر و٢٠٠٨در سال .  شودینم د)Hanfar Wade(دي، ھ ورني کل اري، م ال مجب ر  کان ه دفت ه ب ا ارسال نام  شد ب

تباه اخالقه  بلي دولت اسرائیمطبوعات سر ایخاطر اش ال در ني خبرنگار و مف ا اسرائرابطه کان  ی عذرخواھل،ي ب

ه دو کودک را یلي اسرائۀکه خانواد) Samir Kuntar( کونتارري سم،ی لبنانستي نامه، از ترورنيدر ا. بکند  از جمل

  .نام برد»  اعرابۀقھرمان ھم«عنوان ه ب» قصاب «ني از ا»رهيالجز«نگار  رود که خبریمنفجر کرد، سخن م
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اران ی عربۀ و امارات متحدتيکو ه خبرنگ ارۀ اعتبارنامی اخطار داده و حت»رهيالجز« مکررا ب ا را ی خبرنگ  آنھ

دالي و تبدابانھاي در ختي حضور انبوه جمعۀ کشور در بارني کانال قطر از اکه یزمان سالمت ء شدن اعتراضات ابت  م

  . کرد، لغو کردندی مسلحانه گزارش پخش میھايري به درگزيآم

اسي زود به ضرورت تأسیلي قدرت در جھان عرب خصاحبان الي رادی کانال طرفدار گروھھ  بي و رقی و افراطک

ول کو.  بردندی پ»رهيالجز«ھمسنگ  ارات متحدت،يبا پ تمداري و ساردريلي و می عربۀ ام ان اس  یري حرقي رف،یلبن

ارنيا.  شدی راه انداز»هيالعرب «یکانال پان عرب) ٢٠٠۵-١٩۴۴( ال در ت ار٣ خي کان ه ٢٠٠٣ سال چ م  پخش برنام

اگري آنوقت  د،ی معنکياما به .  آغاز کردی خود را از دوبیھا رفتن ج ود و گ ه ب افی قطار رفت  ی در فضای آزاد ک

استي نیله منتفأ مسنيا.  بود راحت تر از مقابله با رقابتیرسان اطالع ه کانالھ ر بی المللني بیونيزي تلوی ک دهي پ  نن

د ی مد،ي آیدست مه  بی چند ساختاریرسان  اطالعستمي سی به حساب برترني از طرفیکي یروزي پکه یزمان  توانن

  .ندي نمافاءي مناقشات و جنگھا ایمرکزۀ  در شبکینقش مھم

ان فضای استفاده می اطالعاتیرزھا می ھر دو کانال از عامل پاکسازامروز ه ی میونيزي تلوی کنند و چن ازند ک  س

ستردی مغزیشو و در آن، ضمن شست ومۀ گ ان و خ،ی افکار عم هي صحنه گردان دم ون تب د فن ازان بتوانن  لي شب ب

  .اموزندي را بني به مناقشات خونی مردمزياعتراضات مسالمت آم

ر از سالح استابزار تھم«: دي گوی می ضرب المثل فرانسوکي اک ت مند، خطرن تان ھوش ل ا. »ت در دس ه نيمث  ک

وع ی محي فرانسه را ترجی نظامحاتي تسلشي پیقطر، که تا چند ائيمرا داد و امروز آن را با ن رده، در یک  عوض ک

هنيمصداق اه  ب– خود ی گفتاریدلبستگ ل خردمندان سو- ضرب المث ای فران دی میق ب ا ا.  مان  اني حال، افتراگونيب

  . و در ھمه جا وجود خواھند داشتشهيھم
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***  

  : مترجمیادآوري

ان ايبيجنگ ل« و قطر، به مقاالت »رهيالجز« کانال یھاي و صحنه سازھاي در مورد حقه بازشتري بی آگاھیبرا  از زب

شورھازيقطر ن« و »ینيشاھد ع ع ک ه جم دافع “یدمکراس ”ۀ صادرکنندی ب شر” و م وق ب شان،»وستيپ“ حق ه ن  ی ب

  :  مراجعه شودري زیھا

pdf.Keshwar-Jamae-Ba-Niez-Qatar-AMS-12/021112-Siasi/com.afgazad.www://http  

pdf.Libya-Jange-Shery-AM-T-101711/Siasi/com.fgazada.www://http  

 

 


