
ندای مقاومت 
خط قرمز؛  رژیم صهیونیستی 
 چشم به راه جهش بزرگ المنار
      المنار و جنگ سی وسه روزه لبنان
المنار،   بر باالی بلندی ها ...



حــزب اهلل در مــاه مــی ســال 2000 اشــغال گران صهیونیســتی را وادار بــه 
خــروج ذلت بــار از جنــوب لبنــان نمــود و بــه عنــوان یــک عنصــر تأثیرگــذار در 

کــرد. معــادالت داخلــی و منطقــه ای خــود را تثبیــت 
در مقابــل رژیــم صهیونیســتی بــرای جبــران شکســت های خــود در جبهــه 
نظامــی جنــگ تبلیغاتــی علیــه حــزب اهلل بــه راه انداخــت و از طرفــی بیشــتر 
کــه رســانه های  کمونیســت ها  کــه علیــه اســرائیل انجــام می شــد  عملیاتــی 
بــزرگ را در اختیــار داشــتند بنــام خودشــان مصــادره می کردنــد و یــا اســرئیلی ها 
کــه حــزب اهلل بــرای مقابلــه بــا  انــکار می کردنــد. ایــن دو عامــل ســبب شــد 
اهــداف  راســتای  در  اطالع رســانی  و  صهیونیســتی  رژیــم  روانــی  عملیــات 
صهیونیســتی  رژیــم  تجــاوزات  از  جلوگیــری  همچنیــن  و  اســالمی  مقاومــت 

کنــد.  شــبکه »المنــار« را تأســیس 
المنــار نخســتین برنامــه خــود را در ســوم ژوئــن 1991 بــه عنــوان یــک شــبکه 
محلــی »النــور« در بقــاع روی آنتــن فرســتاد. بعدهــا یــک شــبکه سراســری بــه 
کــه ســازمان پخــش و مرکــز آن در بیــروت بــود. نــام ایــن  نــام المنــار ایجــاد شــد 
کــه اولیــن فرســتنده شــبکه را روی یــک  گرفتــه اســت  شــبکه از آنجــا نشــأت 

کردنــد.  منــاره مســجد نصــب 
ارزان قیمــت  و  ابتدایــی  بــا تجهیــزات  المنــار  برنامه هــای  امــواج نخســتین 
ــل تجهیــزات چنــد میلیــاردی  ــه در مقاب ک ــا چنــد میلیــون دالر ـ رقمــی  تنهــا ب
رســانه های غربــی عمــاًل هیــچ بــه حســاب می آیــد ـ بــه زحمــت بــه روســتاهای 
جنــوب بیــروت می رســید. در ســال 1991، ابتــدا فقــط پنــج ســاعت در روز برنامه 
بــه هفــت  را  برنامه هایــش  پخــش  پخــش می کــرد. در ســال 1993 ســاعات 

گســترده شــد.  ــی در بقــاع هــم  ســاعت رســاند و امــواج شــبکه بخــش جنوب
بــا  کشــور در ســال 1996  حــزب اهلل لبنــان، پیــش از انتخــاب مجلــس ایــن 
صــرف هزینــه زیــادی توانســت آنتن هــای بیشــتری در شــمال لبنــان و سراســر 
کنــد. در همــان ســال بــا تصویــب قانونــی جدیــد،  کشــور نصــب  کوه هــای  رشــته 
کــه المنــار را شــامل  دولــت لبنــان تنهــا بــه پنــج ایســتگاه تلویزیونــی مجــوز داد 
کردنــد. بســیاری از آنهــا  نمی شــد. در آن زمــان 50 شــبکه را مجبــور بــه تعطیلــی 
ــن  گرفت ــه  ــق ب ــبکه موف ــار ش ــا چه ــا تنه ــد ام کردن ــراض  ــت اعت ــم دول ــه تصمی ب
کــه المنــار هــم بــود. در زمــان انتخابــات، امواجــش در سراســر  مجــوز شــدند 

لبنــان، غــرب ســوریه و شــمال اســرائیل قابــل دریافــت بــود.
 المنــار توانســت در ســال 1998 ســاعت پخــش برنامه هایــش را بــه 12 ســاعت 
و در ســال 2000 بــه 18 ســاعت در روز برســاند؛ درســت در همیــن ســال بــود 
از  صهیونیســتی  رژیــم  اشــغال گر  نیروهــای  خــروج  بــا  همزمــان  المنــار  کــه 
جنــوب لبنــان بــه صــورت یــک شــبکه ماهــواره ای در آمــد و تنهــا یکســال 
پــس از ایــن توانســت در تمــام طــول هفتــه برنامه هــای شــبانه روزی اش را 
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کنــد. مدیــران شــرکت ماهــواره ای بــرای مخاطبانــش در سرتاســر دنیــا پخــش 
ــار  ــه المن Arabsat، ابتــدا از اختصــاص قســمتی از ظرفیــت ماهــواره ای خــود ب
کنــد. امــا  ــه نفــع شــیعیان تبلیــغ  ــد؛ از بیــم اینکــه ممکــن اســت ب نگــران بودن
المنــار مخاطبــان  کــرد. درواقــع  راحــت  بابــت  ایــن  از  را  آنهــا  المنــار خیــال 
انبوه تــری را منظــور نظــر خــود دارد از طریــق امــواج زمینــی، برنامه هــاِی مــروّ ج 
منافــع و مصالــح شــیعیان را بــرای بیننــدگان لبنانــی پخــش می کنــد و از طریــق 
کــه محتــوای وحدت گرایانه تــری دارنــد  شــبکة ماهــواره ای خــود، برنامه هایــی 

را ارســال می کنــد.
ســاختمان شــبکه المنــار در ناحیــه فقیرنشــین و شیعه نشــین »حــراة حورایك« 
در حومــه جنــوب بیــروت و در یــك ســاختمان شــش طبقــه جــای داشــت، بــه 
ظاهــر و بــه چشــم یــك فــرد غیرحرفــه ای ایســتگاه تلویزیونــی بــود. مجموعــه ای 
گزارشــگران، اتاق هــای پخــش اخبــار، اســتودیوهای مجهــز و ســوئیت های  بــا 
کــه بــا پرده هــای تلویزیــون پیشــتازترین رســانه های جهــان، شــامل  تحریریــه 
می کنــد.  رقابــت  اســرائیلی  کانال هــای  و  الجزیــره  بی بی ســی،  ســی ان ان، 
ــتگاه های دیگــر  ــا ایس ــی ب ــه ایــن یک ک ــد  ــر، روشــن می ش ــی دقیق ت ــا بررس ــا ب ام
تلویزیونــی فــرق دارد. محافظــان امنیتــی مســلح حــزب اهلل بیــرون ایســتگاه 
ــدگان را  ــه بازدیدکنن ــق ب ــیای متعل ــدراك و اش ــد و م ــاس می دادن ــی پ تلویزیون
ــن  ــده ای ــته ش کش ــان  ــر از عکاس ــار دو تصوی ــالن انتظ ــد. در س ــی می کردن بررس
گذاشــته شــده بــود.  ایســتگاه در نبردهــای جــوالی 1993 بــا اســرائیل بــه تماشــا 
در جنــگ ســی وســه روزه ســاختمان المنــار تخریــب شــد و بــه ناچــار بــه جــای 
کوتــاه برنامه هــا خبــر  دیگــر منتقــل شــد. ســرعت عمــل عوامــل المنــار و قطعــی 

گســترده ایــن شــبکه مــی داد. از توانایــی و قابلیت هــای 
کنــون، حــزب اهلل از جایــگاه ممتــازش در لبنــان بــه خوبــی بهــره  از آن زمــان تا
کــه بــا پیــروزی نیروهــای حــزب اهلل بــر اشــغال گران اســرائیلی  گرفتــه. جایگاهــی 
و بیــرون رانــدن آنهــا از جنــوب لبنــان و حمایت هــای همــه جانبــه از نیروهــای 
کــه یــك رســانه قــوی بــا  مقاومــت در جنــگ 33روزه تقویــت شــد بــه نحــوی 
ُبــرد جهانــی را بــه وجــود آورد و ایــن شــبکه به تدریــج توانســت از یــك ایســتگاه 
ــك ایســتگاه ماهــواره ای جامــع و  ــه ی ــات ابتدایــی ب ــا امکان رادیویــی مخفــی ب

گیــر تبدیــل شــود.  فرا
مســئوالن المنــار دوره هــای آموزشــی تخصصــی را در دانشــگاه ها و مؤسســات 
گاهــی اوقــات آموزش هــای اینترنتــی را نیــز فرامی گیرنــد و  گذرانده انــد و  خــاص 
کــه راجــع بــه عملکــرد و ســازوکار وزارت خارجــه  در ســمینارها و ســخنرانی هایی 
اســرائیل و ســایر آژانس هــای اســرائیلی اســت؛ شــرکت می  کننــد تــا روش هــای 
کننــد. ژورنالیســت ها و تکنســین های ایــن  تبلیغاتــی خــود را مؤثرتــر پیــاده 
ســازمان هایی  در  آموزشــی  جلســات  و  دوره هــا  گذرانــدن  بــا  هــم  شــبکه 
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المنار نخستین برنامه خود را در سوم ژوئن 1991 به 
عنوان یک شبکه محلی »النور« در بقاع روی آنتن فرستاد 
که  که بعدها یک شبکه سراسری به نام المنار ایجاد شد 
سازمان پخش و مرکز آن در بیروت بود. نام این شبکه از 
که اولین فرستنده شبکه را روی  گرفته است  آنجا نشأت 

کردند.  یک مناره مسجد نصب 

کــرده و ارتقاء می بخشــند. المنار  حرفــه ای، اطالعــات و تخصــص خــود را بــه روز 
کنــار پخــش هــر روزه اخبــار و برنامه هــای خــود دوره هایــی را بــرای تربیــت  در 
نیروهــای جــوان و بــا انگیــزه ترتیــب داده اســت. ایــن افــراد دوره هــای تکمیلــی 
کشــورهایی مثــل ایــران و ســوریه می گذراننــد. مهم تریــن عامــل  خــود را در 
محبوبیــت المنــار، پوشــش خبــری مبــارزه جنگجویــان حــزب اهلل بــا نیروهــای 
اســرائیلی در جنــوب لبنــان و عملکــرد جنــگ ســی وســه روزه می باشــد. ایــن 
نیروهــای  از درگیری هــای واقعــی  شــبکه فیلم هــای خبــری حیرت انگیــزی 
بــا  المنــار  شــبکه  تصویربــرداران  می کــرد.  پخــش  اســرائیلی ها  بــا  حــزب اهلل 
پوشــیدن جلیقه هــای ضدگلولــه و دویــدن دوشــادوش حــزب اهلل، غالبــًا حتــی 
کامل  کــی از هماهنگــی  کــه این حا پیــش از آغــاز عملیــات بــه صحنــه می رفتنــد 

ــا واحدهــای عملیاتــی حــزب اهلل می باشــد.  آنهــا ب
امــواج  طریــق  از  می کنــد.  پخــش  را  خــود  برنامه هــای  طریــق  دو  از  المنــار 
زمینــی، برنامه هــاِی مــروّ ج منافــع و مصالــح شــیعیان را بــرای بیننــدگان لبنانــی 
کــه محتــوای  پخــش می کنــد و از طریــق شــبکه ماهــواره ای خــود، برنامه هایــی 
وحدت گرایانه تــری دارنــد را ارســال می کنــد. البتــه پــاره ای از ایــن برنامه هــا در 

دو بخــش مشــترک می باشــد و بــا توجــه بــه ذائقــه مخاطبــان فــرق می کنــد. 
یکــی ازاهــداف اصلــی المنــار ایجــاد وحــدت میــان مســلمین اســت. بنابرایــن 
را  برنامه هایــش  و  بــر دو مســئله، خبرهــا  کیــد  تأ بــا  کــه  اســت  کــرده  ســعی 

کنــد یکــی: خطــر اســتکبار و دوم: نجات بخشــی اســالم. جهت دهــی 
بــه دلیــل صهیونیست ســتیزی آن و  از همــه شــبکه ها  بیــش  ایــن شــبکه، 
پخــش برنامــه بــه زبان هــای مختلــف علیــه سیاســت های اســرائیل و آمریــکا در 
گرفتــه اســت. المنــار در  ــا قــرار  منطقــه و جهــان، مــورد انزجــار رســانه های اروپ
برنامه هــای 24 ســاعته خــود، مبــارزات نیروهــای نظامــی حزب اهلل و فلســطین 
را علیــه مواضــع اشــغال گران قــدس نشــان می دهــد و در آغــاز برنامه هــای 
مبــارزه  و  انتفاضــه  بــه  آن  کــه در  پخــش می کنــد  را  روزانــه خــود، ســرودی 
گرچــه المنــار برنامه هــای  ــی، اشــاره دارد.  علیــه صهیونیســم و اســتکبار جهان
کــودک و مســتند پخــش می کنــد امــا شــهرت  مختلفــی از قبیــل میزگــرد، برنامــه 
کــه بــه زبــان عربــی پخــش  و محبوبیتــش را بیشــتر مدیــون اخبــارش اســت 

می کنــد.
ایــن شــبکه در ســاخت برنامه هــای خــود از فتــاوای مقــام معظــم رهبــری بهــره 
کشــورهای ایــران، ســوریه، همــکاری دارد و عمــده برنامه هــای  می بــرد و بــا 
فیلم هــای  همچنیــن  می کنــد.  خریــداری  مصــر  و  ســوریه  اردن،  از  را  خــود 
کــه ایــن فیلم هــا یــا در لبنــان دوبلــه  ســینمایی زیــادی از ایــران پخــش می کنــد 

ــود.  ــش می ش ــی پخ ــس عرب ــا زیرنوی ــا ب ــود و ی می ش
 نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر اعتمــاد زیــاد اســرائیلی ها بــه المنــار و محبوبیــت 
گفتــه شــهروندان اســرائیلی  ــه  ــرا ب ســید حســن نصــر اهلل در اســرائیل اســت زی
کاری را بگویــد عملــی  ســید حســن نصــر اهلل بــه حــرف خــود اعتقــاد داشــته و هــر 
گفتــه آنهــا المنــار بــا اینکــه دشــمن مــا اســت ولــی بســیار قابــل  می کنــد. بــه 

اعتمــاد اســت. 
کــه المنــار در میــان اســرائیلی ها بســیار  جدیدتریــن آمارهــا هــم نشــان می دهــد 

پــر بیننــده اســت زیــرا سانســور شــدید اخبــار و یک  ســو بــودن اطالع رســانی 
موجــب  آنهــا  صداقــت  عــدم  و  اســرائیل  رســانه ای  دســتگاه های  توســط 
رویکــرد شــدید اســرائیلی ها بــه رســانه حــزب اهلل شــده اســت. از طرفــی المنــار 
کار بــرده اســت و  بــرای دســتیابی بــه مخاطبــان اســرائیلی، زیرکــی خاصــی بــه 
از برنامه هــای مناســب عبــری زبان هــا اســتفاده می کنــد. ایــن برنامه ســازان 
کــه در مناطــق اشــغالی بــزرگ شــده اند  عمدتــًا یــا فلســطینی هایی هســتند 
کهنــه کار  و بعدهــا بــه دالیــل مختلــف از آنجــا بیــرون آمده انــد و یــا مأمــوران 
کــه ســال ها در زنــدان اســرائیل بوده انــد و زبــان عبــری را از  حــزب اهلل هســتند 

خــود آنهــا آموخته انــد.
المنــار بــا نمایــش زنــده عملیات هــای حــزب اهلل و مــرگ ســربازان صهیونیســت، 
کنــد. بعدهــا رهبــران  بــه خوبــی توانســت روحیــه شهرک  نشــین ها را تضعیــف 
ــه  ــر ویدئویــی ب ــژ ه تصاوی ــه وی ــار ب ــای المن ــه برنامه ه ک ــد  کردن ــا  حــزب اهلل ادع

کــرد.  زبــان عربــی آن، نقــش مهمــی در عقب نشــینی اســرائیل از لبنــان ایفــا 
کــه مســائل  کاری نکــرد  یــا  نــزد و  المنــار درطــول ســال ها، هیــچ گاه حرفــی 
در  المنــار  هنــر  بگــذارد.  تأثیــر  کارش  نحــوه  در  ســنی  و  شــیعه  تفرقه انگیــز 
کــه تنــوع مذهبــی و سیاســی در آن بیــداد  جــذب مخاطــب، آن هــم در لبنانــی 
کــه همگــی آنهــا  می کنــد )18 طایفــه مذهبــی، 120 حــزب سیاســی( ایــن اســت 
گــرد هــم آورده اســت. مســلمانان شــیعه، ســنی، مســیحیان،  را زیــر چتــر بزرگــی 
کــه  و... حــاال همگــی مخاطــب شــبکه ای جهانــی شــده اند  فاالنژیســت ها 
عنــوان برازنــده ای را یــدک می کشــد؛ نــدای مقاومــت. مســئوالن المنــار فکــر 
می کننــد زبــان فطــرت مخاطبانشــان را شــناخته اند و مطالــب خــود را ســازگار 

ــد. ــه می کنن ــان ارائ ــن زب ــا همی ب
اســت.  کــرده  ایجــاد  فلســطینی  بــا مســلمانان  پیونــد خاصــی  ایــن شــبکه 
و  گاهــی  آ اصلــی  مرکــز  را  المنــار  فعلــی  شــرایط  در  فلســطینی ها  از  بســیاری 
بــه تحــوالت  خبرگیــری خــود می داننــد و از ایــن راه آخریــن اخبــار مربــوط 
کســب می کننــد. حلقــه رابــط فلســطینیان و المنــار همــان عنصــر  منطقــه را 
کــه دغدغــه  اصلــی مســئوالن ایــن شــبکه اســت. مقاومــت اســالمی اســت 
و  تــار  در  فلســطین  آرمــان  از  المنــار  حمایــت  گفــت،  می تــوان  مجمــوع  در 
اســرائیل  کــه   2000 دســامبر  در  اســت،  شــده  تنیــده  آن  برنامه ســازی  پــود 
ــه مــدت 2 روز،  ــار ب ــرد، المن ک ــب  ســاختمان های تلویزیــون فلســطین را تخری
آرم تلویزیــون فلســطین را بــه جــای آرم خــود پخــش می کــرد. مســئوالن المنــار 
کار را در چارچــوب همبســتگی بــا رســانه های عــرب انجــام  کــه ایــن  می گفتنــد 

داده انــد. 
از همــه  المنــار و موفقیــت آن در جــذب مخاطبــان مختلــف و  محبوبیــت 
البی هــای  کــه  شــد  موجــب  روزه  وســه  ســی  جنــگ  پیروزی هــای  مهم تــر 
کار بگیرنــد و و در اروپــا و  صهیونیســتی تمــام تــالش خــود را در تمــام جهــان بــه 
کننــد. المنــار بــدون توجــه  آمریــکا بــرای پخــش شــبکه المنــار ممنوعیــت ایجــاد 
ــاع از آرمــان  ــر روی دف ــه فشــارهای البی هــای صهیونیســتی تــالش خــود را ب ب

ــت.  ــرده اس ک ــز  ــالم متمرک ــان اس ــدت جه ــت و وح مقاوم
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 تاریخچه ای از تأسیس شبکه المنار و شکل گیری دفتر تهران بفرمایید؟
شــبکه المنــار در هــزار و نهصــد و نــود تأســیس شــد. مرحلــه اول آن بــه 
صــورت غیــر ماهــواره ای و داخلــی بــود و بخــش محلــی داشــت. بعــد در ســال 
2000 بعــد از تقریبــًا حــدود ده ســال از فعالیــت بــه یــك شــبکه ماهــواره ای 
تبدیــل شــد. دقیقــًا بعــد از خــروج اســرائیل از جنــوب لبنــان، شــبکه المنــار 
از حالــت پخــش زمینــی بــه پخــش ماهــواره ای تبدیــل شــد. المنــار بــه دلیــل 
گیــر شدنشــان می خواســت جهــان  بحــث فلســطین و مقاومــت و ضــرورت فرا

عــرب هــم از خــط مشــی شــبکه مطلــع بشــوند.
المنــار دیگــر یــک شــبکه محلــی نبــود و سیاســت هایش محــدود بــه داخــل 
لبنــان نمی شــد. فضــای آن روزهــای جهــان عــرب، زمینــه ای بــرای جــذب 
جریــان بزرگــی از مخاطبیــن بــه ایــن شــبکه  تــازه تأســیس ماهــواره ای شــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــران در منطقــه و جهــان و اشــتیاق مــردم بــرای اطــالع از 
اخبــار ایــران حــدود ســال  2001 دفتــر تهــران راه انــدازی شــد.

گی فعالیت های دفتر المنار در تهران چیست؟  ویژ
گــی  دارد. آن هــا بیشــتر روی  در مقایســه بــا دفترهــای شــبکه های دیگــر یــك ویژ
گــی جمهــوری  اخبــار و حــوادث روز متمرکــز هســتند. بــا توجــه بــه اهمیــت و ویژ
اســالمی ایــران تــالش می کنیــم تمامــی مســائل سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
کنیــم. مــا در دفتــر تهــران در زمینه هــای  اقتصــادی را بــه جهــان عــرب منتقــل 

مختلــف مثــل پوشــش خبرهــای روز، تولیــد مســتند و ...فعالیــت داریــم. 
کــه از المنــار بــه تهــران می آینــد را پوشــش می دهیــم  گروههایــی  کارهــای  مــا 
کمــك می کنیــم.  کارهایشــان در ایــران تکمیــل بشــود، بــه آنهــا  کــه  و بــرای ایــن 
اعــم از مصاحبــه، دریافــت تصویــر و بقیــه مســائل. در زمینــه تبــادل برنامه هــا 
بــا شــبکه های مختلــف ایرانــی اعــم از شــبکه یــك، دو، ســه و شــبکه آی فیلــم، 
شــبکه بــرون مــرزی ایــران، واحــد مرکــزی خبــر و بخشــهای مختلــف صــدا و 

ســیما تبــادل برنامــه داریــم. 
در اینجــا بخــش زنــده هــم داریــم. در طــول انتخابــات یــك ویژه برنامه داشــتیم 
ــش  ــده پخ ــد و برنامه هــا را زن ــا در اینجــا انجــام می ش ــك ســری مصاحبه ه و ی
عالی رتبــه  مســؤولین  بــا  مــدت  ایــن  تمــام  در  می کردیــم  ســعی  می کردیــم. 
در ایــران، مســؤولین سیاســی، مســؤولین نظامــی و مســؤولین بخش هــای 

مختلــف مصاحبــه اختصاصــی داشــته باشــیم. 
یــك ســری ویــژه برنامــه  مربــوط بــه مناســبت های ایــران مثــل دهــه فجــر، هفتــه 
کــه مربــوط بــه اربعیــن و مســائل دینــی را هــم پخــش  دفــاع مقــدس یــا مســائلی 

می کنیــم. مــاه رمضــان همیــن طــور.

کــه  کــه در المنــار افتــاده، فرهنــگ مقاومــت اســت   بــه نظــرم یــك اتفاقــی 
دارد خیلــی خــوب پوشــش می دهــد. یــك فرهنــگ جهانــی اســت. همــان 
کــه یــك  کــه باعــث شــده بچه هــا در جشــنواره عمــار تصمیــم بگیرنــد  چیــزی 
 اهــل تونس 

ً
کننــد. شــما خودتــان اصالتــا بزرگداشــتی بــرای ایــن شــبکه برگــذار 

هســتید. شــما از تونــس، مــا از ایــران، شــبکه المنــار در لبنــان و بچه هــای 
کــرده و  کنــار هــم جمــع  کــه همــه را  حــزب اهلل لبنــان، ایــن فرهنــگ چیســت 

یــك صــدا بــه رســانه ای مثــل المنــار تبدیــل شــده اســت؟
یــك اجالســی در ارتبــاط بــا بســیج و رســانه در مشــهد چنــد مــدت پیــش برگــزار 

کــردم. معیــار موفقیــت شــبکه های  بــود. مــن در آنجــا هــم بــه ایــن نکتــه اشــاره 
تی یــا آن  دیگــر معیــار مــادی اســت و نــوع ســاختار داخلــی آن بــه لحــاظ تشــکیال
کــه ایــن شــبکه  کــه روی آن شــبکه انجــام می شــود، باعــث می شــود  پشــتیبانی 
موفــق بشــود و یــك حضــور قــوی در جهــان پیــدا بکنــد و بتوانــد بــا شــبکه های 
کــه یــك شــبکه حزبــی اســت.  دیگــر رقابــت بکنــد. ولــی المنــار بــا توجــه بــه ایــن 
هــر چــه هســت تابــع یــك حــزب اســت. شــاید تنهــا شــبکه در جهــان اســت، 
کــه یــك پشــتوانه مذهبــی هــم هســت ولــی  یــك شــبکه حزبــی بــا توجــه بــه ایــن 
کــه فــرا مّلــی  بتوانــد بــرای خــودش ایــن همــه حضــور پیــدا بکنــد. حضــوری 
که فقــط آن را  کشــورهای عربــی شــناخته شــده اســت. نــه این  اســت. المنــار در 
بشناســند، بلکــه بــه لحــاظ بیننــده و بــه لحــاظ پیگیــری خبرهایــش بــه عنــوان 

یــك شــبکه اول حســاب می شــود. 
کــه مربــوط بــه درون المنــار  ایــن موفقیت هــا زاییــده یــك مســأله اساســی اســت 
کــه در  کــه مربــوط بــه عوامــل خــود شــبکه اســت. افــرادی  اســت. انگیزه هایــی 
کارت بزنند  که اول ســاعت بیاینــد و  کارمنــد نیســتند  کار می کننــد،  ایــن شــبکه 
کارت بزننــد. ایــن فرهنــگ وجود نــدارد. هر چنــد این ترتیب  و آخــر ســاعت هــم 
کــس  بــه لحــاظ اداری وجــود دارد و باالخــره ســاعت ها و شــیفت های هــر 
کــس  کــه هــر  کــه هســت، ایــن اســت  مشــخص اســت ولــی یــك انگیــزه مهمــی 
حــس می کنــد ایــن شــبکه متعلــق بــه خــودش اســت و آن شــبکه را جــزو حریــم 
خــودش می دانــد. بــه همیــن دلیــل بــرای دفــاع از ایــن شــبکه تــالش می کننــد 
کــه  کــه باقــی بمانــد. در همیــن جنــگ ســی و ســه روزه از مســؤولین دســتور آمــد 
کنند ولی بــاز مرتب  عوامــل دیگــر بــه ســاختمان تــردد نکننــد و منطقــه را خالــی 
ــد.  ــا عوامــل فنــی و بخش هــای مختلــف می آمدن خیلــی از عوامــل برنامه هــا ی
کــه اســرائیل در جنــگ ســی و ســه روزه می خواســت انجــام بدهــد  کاری  اولیــن 
کــه فقــط منابع خبــری اســرائیل به عنــوان منبع  زدن آنتــن شــبکه بــود. تــا ایــن 

کنتــرل اوضــاع را در داخــل بــه دســت بگیــرد. خبــر باشــند و المنــار نتوانــد 
که هفــت ایســتگاه و آنتن  بــا وجــود اصابــت چنــد موشــك بــه تأسیســات شــبکه 
کــرد، برنامه هــای المنار فقــط دو دقیقه  مخصــوص ماهــواره و پخــش را تخریــب 
دچــار مشــکل شــد. ایــن دو دقیقــه هــم ســاعت چهــار صبــح  بــود. یعنــی بــرای 
کــه اصــاًل المنــار قطــع شــد یــا  کســی متوجــه نشــد  خیلی هــا محســوس نبــود و 
آن را زده انــد. بــه همیــن دلیــل پخــش آن در جنــگ ســی و ســه روزه ادامــه پیــدا 
کــه همیشــه از حــزب اهلل  کــرد و بــا آن ســرودهای حماســی و بــا بیانیه هایــی 

کــرد. منتشــر می شــد، بــا ســخنرانی های ســید حســن نصــراهلل انجــام وظیفــه 
کــه اواًل شــما می توانیــد بــا عالقــه و انگیــزه  کــرده  المنــار ایــن فرهنــگ را ایجــاد 
بــه ایــن شــبکه بپیونــدی. ایــن شــبکه مــال خــودت اســت و بایــد از آن دفــاع 

بکنــی؛ ایــن یــك مســأله. 
ــز آن  ــط قرم ــرده. خ ک ــخص  ــزش را مش ــط قرم ــار خ ــه المن ک ــن  ــر ای ــأله دیگ مس
بحــث مقاومــت و بحــث اســرائیل اســت. دیگــر خــط قرمــز آن مطالــب مذهبــی 
گــر المنــار در این چیزها غرق می شــد،   کوچــك نیســت. ا نیســت یــا مســأله دینــی 
کــه طرفــدار آن  یــك شــبکه واقعــًا حزبــی می شــد و مخصــوص همــان تعــدادی 
کــه در جنوب لبنــان یا بیــروت بودند.  شــبکه بودنــد یــا همــان تعــداد شــیعیانی 
گفــت. بــه عنــوان شــبکه عربهــا  المنــار آمــد و شــعار قنــات العــرب و المســلمین را 

و مســلمانها. 
کل مــردم عــرب مشــترك اســت، بحــث فلســطین اســت.  کــه میــان  آن چیــزی 

خط قرمز؛  رژیم صهیونیستی 
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که المنار دنبال می کند و قضیه اصلی  مهمترین مبحثی 
المنار است، بحث فلسطین و بحث مقاومت است. 

که المنار با آنها حرکت می کند  یعنی این دوتا بالی است 
که پخش می شود،  و فعالیت می کند. اآلن فیلمهای 

که پخش می شود، حتی برنامه های جنبی  مستندهایی 
که هست، بیشتر روی این موضوعات متمرکز  دیگری 

می شود.

کشــورهای عربــی روی فلســطین اجمــاع  بحــث خیلــی مهمــی اســت. چــون در 
کســی  هســت و ایــن اجمــاع روی بحــث فلســطین، دیگــر در درون آن هــر 
می توانــد باشــد. می توانــد ســنی باشــد، شــیعه باشــد، مســیحی باشــد، حتــی 
کــه از بحــث  گرایشــهای مختلــف را می بینیــد  می توانــد الئیــك و ســکوالر باشــد. 
فلســطین و از قضیــه فلســطین و آزادی فلســطین دفــاع می کننــد. بنابرایــن 
کــه المنــار بــرای خــودش  اســرائیل یــك خــط مــرز اســت. ایــن خــط مــرزی 
کنــد و طرفــدار  کــرده، توانســته همــه اینهــا را در درون خــودش جمــع  انتخــاب 
کشــورهای  کــه ایــن فرهنــگ در  کنــد. بــه همیــن دلیــل شــما می بینیــد  پیــدا 

مختلــف وجــود دارد و نســبت بــه ایــن شــبکه محتــرم اســت.

 رویکردهای کلی شبکه المنار چیست؟
ــد  ــال می کن ــار دنب ــه المن ک ــی  ــن مبحث ــردم، مهمتری ک ــاره  ــه اش ک ــور  ــان ط هم
و قضیــه اصلــی المنــار اســت، بحــث فلســطین و بحــث مقاومــت اســت. یعنــی 
کــه المنــار بــا آنهــا حرکــت می کنــد و فعالیــت می کنــد.  ایــن دوتــا بالــی اســت 
می شــود،  پخــش  کــه  مســتندهایی  می شــود،  پخــش  کــه  فیلمهــای  اآلن 
کــه هســت، بیشــتر روی ایــن موضوعــات  حتــی برنامه هــای جنبــی دیگــری 
کــه ایــن قضیــه اصلــی جهــان عــرب اســت  متمرکــز می شــود. چــون می داننــد 
کــه در منطقــه وجــود دارد بحــث موجودیــت خــود  و می داننــد، تمــام خطراتــی 

ــم صهیونیســتی اســت.  رژی
بــه همیــن دلیــل المنــار و همیــن طــور حــزب اهلل روی نکتــه اصلــی موجودیــت و 
کــه در منطقــه هســت، در عملکردشــان بــه آن می پردازنــد.  مشــکل اساســی ای 

کــه می شــود  بقیــه امــور اختالفــات داخلــی می شــود. اختالفــات جزئــی اســت 
کــه بــه خــود  بــه آنهــا پرداخــت. مســائل روز اعــم از مطالــب سیاســی 

کــه بــه جهــان عــرب مربــوط اســت  لبنــان مربــوط اســت یــا مســائلی 
کــه  کــه اآلن مــا شــاهد آن هســتیم. تحوالتــی  و تحــوالت در منطقــه  
در ایــران و حتــی مســائل اجتماعــی و فرهنگــی را مثــل هــر شــبکه 
دیگــری بــه آنهــا می پــردازد و دنبــال می کنــد ولــی سیاســت اصلــی 
گــی ایــن شــبکه اســت، بحــث دفــاع از مــردم  کــه شــاید ویژ المنــار 
فلســطین و مقاومت در مقابل رژیم اشــغالگر صهیونیســتی اســت. 

گــی و شــاخصی در ایــران بــرای شــما جالــب توجــه   چــه ویژ
اســت؟

کــه در درون مــردم وجــود دارد و فعالیــت جوانهــا بــه عنــوان یــك  پویا یــی 
گــی در ایــران بــه چشــم می آیــد. در ایــران مانــع یــا محدودیتــی وجــود نــدارد  ویژ
کــرده، می توانــد بــه آن برســد؛ ایــن  کســی هدفــی بــرای خــودش ترســیم  گــر  و ا
کشــورهای عربــی بــه آســانی بــه  گــی در  گــی مهمــی اســت. ایــن ویژ خیلــی ویژ
دســت نمی آیــد. چــون ایــن قــدر موانــع اداری و قانونــی و حتــی عرفــی در 
کــه فقــط یــك طیــف خاصــی ممکــن اســت مثــاًل در عرصــۀ  جامعــه وجــود دارد 
ــی مــن می بینــم در  ــا یــك فیلــم برســند. ول فیلم ســازی بــه تولیــد یــك برنامــه  ی
کارگردانــی ورود  کار  ایــران یکــی مثــل ده نمکــی یــك دفعــه از نویســندگی بــه 
می کنــد. از مســتند بــه درام. یــك دفعــه فیلمهایــش بــه فیلم هــای پرفــروش در 
ــه در درون جامعــه هســت،  ک ــراد دیگــر. چیــزی  ــا اف ــران تبدیــل می شــود. ی ای
کــه می خواهــد پیشــرفت بکنــد  کــه جایــی  کســی می دهــد  ایــن امــکان را بــه هــر 
که  و خــودش را ثابــت بکنــد و  جایگاهی داشــته باشــد. این امکان وجــود دارد 
کشــورهای  گــر ایــن در  بتوانــد بــا تــالش و بــا برنامه ریــزی بــه ایــن هــدف برســد. ا
ــا افــراد دیگــر  کــه دوســتان ی دیگــر باشــد، شــاید خیلــی ضعیــف باشــد. وقتــی 
کــه بــرای آنهــا بــه عنــوان یــك تجربــه منتقــل  می آینــد، شــاید بهتریــن خاطــره 
کــه ایــران در عــرض ده ســال بــه غنی ســازی یــا قســمتهای  می کنیــم ایــن اســت 
کــه در  کــرده و ایــن نشــان از همــان روحیــه ای دارد  مختلــف اتمــی دســت پیــدا 
درون ایــن جوانهــا وجــود دارد و یــك چیــزی بــه نــام محــال در این جــا نیســت. 

کــرد می رســد.  ــر بــرای هدفــی برنامه ریــزی  گ ا
یــا حتــی پیشــرفت های  همیــن طــور در بخش هــای مختلــف صنعتــی اش 
علمی در زمینه پزشــکی یا در بخش های پژوهشــی. الحمداهلل پیشــرفت های 
کشــورهای در حــال  خوبــی  بدســت آمــده اســت. در مقایســه بــا 
کــه بــه عنــوان جهــان ســوم تعریــف  کشــورهایی  توســعه یــا 
کشــور در عــرض  کــه یــك  کــم می بینیــد  می شــوند، خیلــی 
ده دوازده ســال بتوانــد یــك جهــش خیلــی خــوب انجــام 
بدهــد و بــه ســطح چهاردهمیــن یــا پانزدهمیــن رتبــه 
کشــورهای دیگــر یــك رتبــه  علمــی برســد. در مقایســه بــا 
ــنویم  ــؤولین می ش ــا اآلن از مس ــت. م ــوب اس ــی خ خیل
کمتــر از ده  کــه می خواهنــد در ده ســال آینــده بــه رتبــه 

برســند. ایــن خیلــی مهــم اســت و ارزش دارد. 
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ایــن شــبکه  بــدو تأســیس شــبکه المنــار در جریــان شــکل گیری  از  شــما   
بودیــد. یــك تاریخچــه مختصــری از رونــد شــکل  گیری و تأســیس آن شــبکه 

بفرماییــد. 
المنــار خیلــی محــدود شــروع شــد. یعنــی نــه نیــروی تخصصــی داشــت و نــه 
امکانــات فنــی خوبــی داشــت. در ســطح بســیار پاییــن و بــا وی اچ اس شــروع بــه 
کار می کردنــد، المنــار بــا وی  کــم  کــه همــه یوماتیــك و بعــد بتا کــرد. در زمانــی  کار 
کــه بــا المنــار همــکاری داشــتند  کــرد. بچه هــای مقاومتــی  کار  اچ اس شــروع بــه 
و قــرار بــود نیروهــای تخصصــی المنــار باشــند بــه تهــران آمدنــد و یــك دوره هــای 

ــد. گذراندن کلیپ ســازی  مستندســازی و 
ــی  ــگ روان ــا جن ــه ب ــود. مقابل ــرم ب ــگ ن ــا جن ــه ب ــار مقابل ــر المن ــل هن ــع اص در واق
کــه بــرای  کلیپ هایــی بــود  تلویزیونهــای بیگانــه. اولیــن خروجی هایــش هــم 
کــه  مقابلــه بــا جنــگ نــرم رســانه های دشــمن ســاخته می شــدند. همــان افــرادی 
کــه تکــرار و  کلیــپ خیلــی مؤثــر  در ایــران آمــوزش دیدنــد، نزدیــك بــه ده بیســت تا 
پخــش می شــد و در واقــع دشــمن را بــه حــق تضعیــف و مســخره می کرد ســاختند. 
کــه از آنهــا حــرف می زنــم روزهــای پیــش از  کــه ایــن روزهایــی  البتــه بایــد بدانیــد 
عقب نشــینی اســرائیل اســت. ایــن اعتمــاد بــه نفــس در نیروهــای مقاومــت بــود و 

کارهــای آنهــا نمایــان بــود.  در 
کــه روحیــات مقاومــت را بــه  گیــری المنــار وجــود رســانه ای بــود  ضــرورت شــکل 
کــرد، مستندســازهای خوبــی تربیــت  کار ادامــه پیــدا  نمایــش بگــذارد. ولــی وقتــی 
کردنــد.  کارهــای بزرگــی بــرای شــبکه المنــار تولیــد  شــدند و اینهــا در ادامــه مســیر 

مجموعه هــای آنهــا در شــبکه های خــود ایــران هــم پخــش می شــد. 

 شــما در یکــی از دوره هــای آموزشــی نیروهــای المنــار تدریــس داشــتید. 
از آن دوران داریــد؟  خاطــره خاصــی 

ــود. یکــی از دوســتان مــا  ــرای بنــده توفیــق بســیار بزرگــی ب تدریــس در آن دوره ب
گرفتنــد  کــه در حــوزه هنــری بودنــد، یــك روز بــا مــن تمــاس  بــه نــام آقــای امیریــان 
کســی می گردنــد  گروهــی از نیروهــای حــزب اهلل از لبنــان آمده انــد. دنبــال  کــه یــك 
کــه بــه آنهــا آمــوزش بدهــد. مــن هــم آن زمــان فرصــت داشــتم و ایــن پیشــنهاد را 
گــروه خیلــی قــوی ای شــدند. از دل  پذیرفتــم. آمــوزش شــروع شــد و ایــن بچه هــا 
کــه یــك شــخصیت بین المللــی اســت. مجموعــه  گــروه محمــد دبــوق درآمــد  ایــن 
کــه  روح اهلل را ایشــان ســاخته اســت. مجموعــه بیشــتری هــم ایشــان ســاخته 
ــران و  ــف در ای ــای مختل ــت. از جاه ــم هس ــال ه ــار امس ــنواره عم ــن جش در همی
گروهــی از  جاهــای دیگــر بــرای ســاخت فیلــم بــه ایشــان ســفارش می دهنــد. 
کــه یــك  فیلمســازان خــوب از آنجــا تربیــت شــد. بیشــتر بــرای بنــده توفیقــی بــود 
جمعــی از انســانهای خــاص را ببینــم. آن جمــع اهــل جنــوب لبنــان بودنــد. ســی 
کالس برگــزار می شــد بعــد ســی چهل روز در جبهــه بودنــد. مــدام می رفتنــد و  روز 

ــا دوره شــان تمــام شــد.  می آمدنــد ت

کــه ایــن شــبکه داشــته، چــه در حــوزه خبــری، مســتند و حتــی  در تولیداتــی 
فیلمهــا و ســریالهای داستانی شــان، چــه فرازهایــی را مهــم می بینیــد؟ 

ــا  ــد ب ــام دادن ــغال انج ــان اش ــا در زم ــه اینه ک ــی  ــخ عملیات های ــن تاری ــر م ــه نظ ب
کارهــای خیلــی قشــنگی شــد. در بقیــه مراحــل  اینکــه از اولیــن تولیداتشــان بــود، 
کارهــای  از  خیلــی  متأســفانه  ســاخته اند.  خوبــی  خیلــی  مســتندهای  هــم 
مخالــف  مــا  خــود  کــه  داده انــد  ســوری  کارگردان هــای  بــه  را  داستانی شــان 
ــر  ــه نظ ــه ب ک ــدند  ــت ش ــی تربی ــجویان خوب ــران دانش ــم. در ای ــوع بودی ــن موض ای
ــه  ــاختند، ن ــزب اهلل را می س ــتانی ح ــریالهای داس ــام س ــت تم ــا می بایس ــن اینه م

کارگردانهــای ســوریه. 
 

 در ایــن 
ً
 بازخــورد شــبکه های مقاومــت در ســطح بین المللــی، خصوصــا

  چشم به راه جهش بزرگ المنار
    شبکه المنار در گفت وگو با نادر طالب زاده

گروهــی      خبرســازی بــه وســیله رســانه های 
غربــی صــورت می گیــرد، قبــاًل رســانه های 
می کردنــد  تلقــی  خبــر  را  این هــا  عربــی 
خبرهایــی  همــان  تکــرار  بــه  مجبــور  و 
کس نیــوز و رویتــر و ... تولیــد  کــه فا بودنــد 
ــازی را  ــا خبرس ــون آن ه کن ــا ا ــد. اّم می کردن
کرده انــد و می تواننــد رقیبــی جــدی  شــروع 
بــزرگ اروپایــی  بــرای شــبکه های خبــری 
باشــند. حــزب اهلل در آن زمــان احســاس نیــاز بیشــتری بــه راه انــدازی شــبکه های 
کــرد. در همــان روزهــای آزادی جنــوب لبنــان بخــش ماهــواره ای  ماهــواره ای 
شــبکه المنــار راه انــدازی شــد. المنــار بــه عنــوان یــک شــبکه متعهــد نشــان داد، 
کتیکــی نبــوده و ایــن بســیار بازتــاب وســیعی داشــت.  عقب نشــینی اســرائیلی تا
طبــق آمارهــای رســیده شــبکه المنــار در شــمال آفریقــا مخصوصــًا الجزایــر و 
کــرده و شــبکه ملی خودشــان  مغــرب و تونــس مقــام اول را از نظــر بیننــدگان پیــدا 
کــرده اســت، چــون نمونــه اســالمی بــود و نقــش امیــد بخشــی  کســب  مقــام دوم را 
کــه اولیــن شکســت اســرائیل را در جنــوب لبنــان  بــرای مســلمانان جهــان داشــت 
کشــورهای عربــی خلیج فارس،  کشــورهای عربی، فلســطین،  کــرد. در مــردم  اعــالم 
گذاشــته اســت. بــا ایــن بازتــاب وســیع،  ســوریه، شــمال آفریقــا و ... اثــر بســیاری 
کــه  کــه ایــن شــبکه توانســته تاثیــر بزرگــی را بگــذارد. می دانیــد  حــزب اهلل دریافــت 

تین از لبنان تا امریکای ال
محمد شمص، مسئول سابق دفتر تلویزیون المنار در تهران

شــبکه الجزیــره یکــی از پــر بیننده تریــن شــبکه های تلویزیونــی اســت، اّمــا طبــق 
کشــورهای اســالمی بیشــتر از الجزیــره  آمــار بیننده هــای المنــار در بســیاری از 
کلــی را حزب اهلل  کامــاًل وابســته بــه حــزب اهلل اســت و سیاســت های  اســت.  المنــار 
کشــورهای عربــی و لبنان به این شــبکه  تشــخیص می دهــد. افــراد خیــری هــم در 
کمــک می کننــد.  یکــی از نمونه هــای شکســت انحصــار خبــری، مقاومــت مــردم 
ــه مقاومــت مــردم  فلســطین در خــود فلســطین اســت. مثــاًل همــه جــای دنیــا ب
کشــورهای عربــی، اســالمی بــودن  لبنــان می گفتنــد: مقاومــت لبنانــی و بیشــتر 
مقاومــت در لبنــان یــا فلســطین را نشــان نمی دادنــد. تقریبــًا المنــار در آن زمــان 
توانســت ایــن انحصــار خبــری را بشــکند و بــه نوعــی ایــن موضــوع را نشــان بدهند 
کل رســانه ها  کــرده و ایــن پیروزی هــا را بــه دســت آورده انــد  کــه مســلمانانی قیــام 
ــم می گوینــد.  ک ــی از مقاومــت اســالمی بســیار  کشــورهای عرب حتــی رســانه های 
کــه ایــن مقاومت هــا اســالمی اســت. کنــد  المنــار توانســت نشــان بدهــد و ثابــت 
کــه در  کشــورهای عربــی اهــل تســنن هســتند و شــبکه ای  بیشــتر مســلمانان 
کشــورهای عربــی بتوانــد بیشــترین آمــار بیننــده را داشــته باشــد، یعنــی  بیــن 
ــه شــبکه  ک گفــت  ــد  بیشــترین تعــداد مســلمانان ســنی را پوشــش می دهــد. بای
المنــار یــک شــبکه شــیعی اســت و اجــازه نمی دهــد مســائل اختالفــی در ایــن 
ح شــود؛ روحانیــون ســنی شــاید بیشــتر از روحانیــون شــیعه مهمــان  شــبکه مطــر
کشــورهای اســالمی را پخــش می کند؛  کل  المنــار هســتند. مثــاًل، نمــاز جمعه هــای 
ــه  ــان جمع ــخنان امام ــن و ... س ــر و بحری ــا مص ــطین ت ــجداالقصی در فلس از مس
کــه  کشــورهای عربــی را پخــش می کنــد. یعنــی ایــن طــور نیســت  شــهرهای بــزرگ 
گیری هــای اصلــی و  روحانیــون شــیعه را نشــان بدهــد و تمــام. بــه ویــژه موضــع  
کنــد در برنامــه نمــاز  کــه می تواننــد مــردم را بــا واقعیــت آشــنا  اساســی روحانیونــی 
جمعــه نشــان داده و هیــچ حساســیتی هــم وجــود نــدارد؛ هــم شــیعیان را نشــان 
گاهــی بحــث وحــدت بیــن شــیعه و ســنی در برنامه هــا  داده و هــم ســنی ها. 
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کــه بیــن اســرائیل و جبهــه مقاومــت وجــود دارد، بــه چــه شــکل  جنــگ نرمــی 
اســت. 

شــبکه هایی مثــل المنــار، المیادیــن، شــبکه پــرس تــی وی و العالــم در بحــران 
کــه پیــش می آیــد و اتفاقــی می افتــد - در  خیلــی نمــود پیــدا می کننــد. در بحرانــی 
کــه  کــم از ایــن اتفاقــات نمی افتد-مــردم بــه آن شــبکه رجــوع می کننــد  لبنــان 
کلکســیونی از متخصصیــن و  ببینیــد اآلن دارنــد چــه می گوینــد. اینهــا هــم یــك 
کــه شــبکه در بحــران خیلــی خودش  کارشناســان دارنــد وکاًل یــك رویکــردی دارنــد 
را نشــان می دهــد. وقتــی شــبکه الجزیــره پیــدا شــد، خــودش را در جنــگ اول 
خلیــج نشــان داد. شــبکه پــرس تــی وی بــه همیــن صــورت خــودش را در بحــران 
نشــان داد. در فتنــه هشــتاد و هشــت در ایــران، پــرس تــی وی دروغگویی هــای 
کــه واقعــًا در  کــرد و همــه متوجــه قــدرت یــك شــبکه دیگــر را  ســی ان ان را افشــا 
کــه داشــت دروغ می گفــت، در میــدان بهارســتان یــك  صحنــه بــود و ســی ان ان 
کشــتاری هســت. همــان زمــان پــرس تــی وی در همــان میــدان بــود.  کشــت و 
کــه بحرانــی  کــه زمانــی  ــود. بهتریــن موقعیــت المیادیــن ایــن اســت  زنــده هــم ب
پیــش می آیــد، خــودش را نشــان می دهــد. در بقیــه مــوارد پدافنــد اســت. دارد 

گاه می کنــد. بــه نظــر مــن یــك شــبکه دفاعــی اســت. مــردم را آ

 برای شبکه المنار چه پیشنهادی دارید؟
شــبکه المنــار امــروز بایــد یــك پــرش بزرگــی بکنــد. یعنــی بعــد از جنــگ ســی و 
کنــارش  ســه روزه، سیاســت گذاری هایش بایــد خیلــی متفــاوت می شــد. چــون در 

دشــمن زنــده دارد و همیشــه مــرزش را تهدیــد می کنــد. 

کــه  هســت  خاصــی  چهــره  المنــار  و  حــزب اهلل  فرهنگــی  فعالیــن  بیــن  از   
بکنیــد؟ اشــاره  آن  بــه  بخواهیــد 

بلــه. بــه نظــر بنــده چهــره خیلــی شــاخص آقــای علــی ظاهر اســت. به خاطــر درس 
کــه در قــم خواندنــد، در ایــران بــه شــیخ علــی ظاهــر معــروف اســت. بــه  حــوزوی 
نظــر مــن شــخصیت بســیار برجســته ای هســتند. ایشــان اولیــن مدیــر شــبکه 
المنــار بــود و از مؤسســین شــبکه بودنــد. زیباشناســی شــبکه، نحــوه آمــوزش 

ــاع  ــوزه دف ــاد م ــان ایج ــای آخرش کاره ــود. از  ــان ب ــر ایش ــر نظ ــران زی ــا در ای نیروه
کــه در جنــوب لبنــان اســت. ملیتــا. بســیار مــوزه قــوی ای اســت.  خودشــان اســت 
آقــای شــیخ علــی ظاهــر خیلــی آدم باســلیقه ای اســت. اآلن رئیــس مؤسســه 
کــه مــن  کــه در طــی ایــن بیســت و پنــج ســال  کســی هســتند  الرســاالت هســتند. 
کــه بــه لبنــان رفتــه تــا یــك فیلــم در  گــروه مستندســاز ایرانــی  شــاهد هســتم، هــر 
رابطــه بــا اوضــاع لبنــان، بــه خصــوص از محــور حــزب اهلل بســازد،  همیشــه شــیخ 
کــرده. در عیــن  کمــك  کــرده. جــدًا  کــرده و پشــتیبانی  کمــك  کــه  علــی ظاهــر بــوده 
کــه انجــام می دهنــد، هفته هــای فیلــم ایــران بــه  کارهــای دیگــری هــم  حــال 

ــد.  خصــوص در بعــد دفــاع مقــدس و مســائل اجتماعــی خیلــی فعــال بودن
هســتند.  تقدیــر  قابــل  همــه  کــه  هســتند  لبنــان  در  زیــادی  شــخصیت های 
خیلی هایشــان در المنــار هســتند. بعضــًا در جاهــای دیگــر هســتند. ایشــان آن 

کــه مــن شــاهد بــودم، از همــه شــاخص تر  چــه 
کمتــر  هســتند. بــه خاطــر روحیاتشــان هــم 

معرفــی  درســت  یعنــی  شــده اند.  دیــده 
نشــده اند. بــه نظــر مــن ایــن شایســتگی 

ــار  ــنواره عم ــن جش ــود همی ــه خ ک را دارد 
نــگاه ویــژه ای بــه ایشــان و عملکرد 

بیســت  ایــن  در  ایشــان 
گذشــته  ســال  پنــج  و 

باشــد.  داشــته 

کــه  شــده  تالش هایــی  هــم  خمینــی  امــام  افــکار  زمینــه  در  می شــود.  ح  مطــر
نمونه هایــش هســت یــا رهبــر انقــالب آیــت اهلل خامنــه ای یــا شــیخ معــروف و بــزرگ 

االزهــر یــا قطــر و ...
کــه در مــورد وحــدت جهــان اســالم ســاخته شــده، تصاویــری         در تیزرهایــی 
گاهــی شــبکه از  از روحانیــون ســنی و شــیعه نشــان داده شــده اســت. حتــی 
کــه چــرا قضیــه عاشــورا  گرفتــه و می گوینــد  طــرف خــود شــیعیان مــورد انتقــاد قــرار 
کل جهــان تشــیع  را در شــبکه بــاز نمی کنیــد، یــا چــرا برنامه هــای عاشــورا را در 
کربــال بــه انــدازه ای  بــه صــورت مفصــل نشــان نمی دهیــد. شــبکه از ماجــرای 
کــه مســلمانان نقــاط مختلــف دنیــا بتواننــد آن را بفهمنــد و در  نشــان می دهــد 
کــه در بحــث خــط  هــدف خــود هــم موفــق بــوده اســت. بــه نظــر مــن پیام هایــی 
کــه در المنــار پخــش شــده یــا فیلم هــا و  امــام حســین)ع( و عاشــورا از پیام هایــی 
کشــورهای عربی  کــه انجــام شــده، توانســته بــه مــردم  ســریال ها و مصاحبه هایــی 
کید  کافــی اســت بــا تأ کــه عاشــورا متعلــق بــه همــه مســلمانان بــوده اســت.  بگویــد 
کــه در وجــدان مســلمانان وجــود دارد، یکــی خطــر اســتکبار و  بــر ایــن دو مســئله 
کنیــد، مطمئنــًا  دیگــری نجــات بخشــی اســالم، خبرهــا و برنامه هــا را جهت دهــی 
گــر یــک رســانه بتوانــد زبــان فطــرت مخاطــب  تاثیرگــذار خواهــد بــود. در حقیقــت ا

کنــد و مطالــب ســازگار بــا آن را ارائــه دهــد، مــردم اســتقبال می کننــد.  را پیــدا 
ــاب  ــه حس ــی ب ــبکه ای عموم ــه ش ــت بلک ــری نیس ــبکه خب ــک ش ــار ی ــبکه المن ش
می آیــد؛ برنامه هــای متنــوع فرهنگــی، ورزشــی، سیاســی و ... دارد، اّمــا چهــره 
کل ایــن برنامه هــا اســالمی اســت. در ایــن شــبکه اســالمی از فیلم هــای ایرانــی 
زیــاد اســتفاده شــده، مثــال ســریال های مذهبــی مثــل مــردان آنجلــس، مریــم 
کــه پخــش آن هــا بازتــاب وســیعی در  مقــدس، والیــت عشــق، امــام علــی)ع( و ... 
کــه طبــق آمارهــا،  کشــورهای عربــی داشــته اســت و بــه خصــوص مــردان آنجلــس 

کشــورهای عربــی  کشــورهای عربــی بــوده اســت. در  از ســریال های موفــق در 
ــی  ــیت های فرهنگ ــتر از حساس ــی بیش ــیت های سیاس ــه حساس ــل این ک ــه دلی ب
اســت، از فیلــم ایرانــی اســتفاده نمی شــود. البتــه المنــار از ســریال های ســوری و 
کــه پیــام اجتماعــی، پیــام مذهبــی  مصــری هــم اســتفاده می کنــد؛ ســریال هایی 
مثبــت و یــا پیــام مقاومــت داشــته باشــد. ســریال های زیــادی توســط شــبکه 
کــه در مــاه مبــارک رمضــان پخش  کــه نمونــه اش مجموعه هایــی بــود  تولیــد شــده 
شــد و بــه مســائل و زندگــی مــردم در رمضــان می پرداخــت و پیام هــای اجتماعــی، 

اخالقــی و فرهنگــی داشــت. 
کتاب های منتشر         شبکه المنار در بخش معرفی هنرمندان و نویسندگان و یا 
کــه  گاهــی در ایــن برنامه هــا هنرمنــد یــا نویســندگانی  شــده برنامه هایــی دارد. 
کتــاب یــا آثارشــان بــود، معرفی  متعهــد هــم نبودنــد ولــی پیــام و مطلــب خوبــی در 
می شــدند. ایــن برنامــه تقریبــًا روزانــه اســت. حــزب اهلل لبنــان غیــر از برنامه هــای 
شــبکه المنــار، برنامه هــای خاصــی بــا حضــور اســتادان بــزرگ دانشــگاه هــم دارد. 
انجمن هایــی بــرای هنرمنــدان، نویســندگان، مهندســان، پزشــکان، و ... دارنــد 
کــه ایــن فعالیت هــا را از نظــر خبــری پوشــش می دهــد. همچنیــن المنــار پوشــش 
کــه آن جــا جمــع  کشــورهای اســالمی را  برنامه هــای فرهنگــی دمشــق و دیگــر 
می شــوند، در اولویــت فعالیت هــای سیاســی و فرهنگــی خــود قــرار می دهــد. 
را هــم  ایدئولوژیــک و دینــی  برنامه هــای فرهنگــی، سیاســی،  ایــران  حتــی در 
پوشــش می دهــد. در حــال حاضــر بــا دیگــر شــبکه های اســالمی مثــل صــدا و 
کــه چهــره مقاومــت دارنــد،  ــا شــبکه هایی  ســیما و شــبکه های مختلــف عربــی ی
کنــد.  ارتباطــات خوبــی دارد. امــروز هیــچ شــبکه ای نمی توانــد بــه تنهایــی عمــل 
شــبکه المنــار هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. مخصوصــًا در روزهــای جنــگ، 

ــر می شــود. چــه در زمینه هــای خبــری و چــه غیــر خبــری همــکاری فعال ت
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»لوال المنار لضاع  االنتصار«
       المنار و جنگ سی وسه روزه لبنان

»لــوال المنــار لضــاع  االنتصــار«؛ ســید حســن نصــراهلل پــس از جنــگ ســی 
گســترش  وســه روزه ایــن جملــه را در مــورد نقــش شــبکه المنــار در تثبیــت و 
اســرائیل، ســاختمان های  نیــروی هوایــی  بــرد.  بــکار  پیروزی هــای حــزب اهلل 
کــرد؛ یــک روز پــس از آغــاز جنــگ.  المنــار را روز پنــج شــنبه 22 تیــر 1385 بمبــاران 
صبــح همــان روز، جنگنده هــا فــرودگاه بین المللــی رفیــق حریــری بیــروت را مــورد 
هــدف قــرار داده بودنــد. روز بعــد هــم مجــددًا دفتــر مرکــزی المنــار در بیــروت و 

ســاختمان های اطــراف بمبــاران شــد. 
ــداف  ــن اه ــی از مهمتری ــگ 33روزه یک ــار در جن ــبکه المن ــاختمان ش ــب س تخری
فرماندهــان ارتــش اســرائیل بــود و دلیــل آن هــم شــدت تأثیرگــذاری ایــن شــبکه بر 
اســرائیلی ها در طــول ســال های مقاومــت علیــه اشــغالگری و پــس از آغــاز انتفاضه 
ــرای عقب نشــینی  گرفتــن درخواســت ها ب ــاال  ــه ب ــه حتــی ب ک در فلســطین اســت 
گاه بــودن او بــه  اســرائیل از لبنــان منجــر شــد. علــت اصلــی حمــالت اســرائیل آ
کــردن رزمنــدگان حــزب اهلل و مردم و انتشــار اخبــار واقعی  نقــش رســانه در مرتبــط 
از میدان هــای نبــرد بــود. حملــه اســرائیل بــه شــبکه المنــار قابــل پیــش بینــی 
گزیــر اتفــاق خواهــد  بــود. محمــد عفیــف1 می گویــد: »مــا می دانســتیم جنــگ نا
کــه  افتــاد والمنــار در رأس همــه ی هدف هــا قــرار خواهــد داشــت. طولــی نکشــید 
ســاختمان شــبکه المنــار در همــان ســاعات اولیــه جنــگ بمبــاران شــد. زمانــی 
کــه دکل فرســتنده ی پشــت بــام ســاختمان المنــار نابــود شــد، اولیــن هشــدار آغــاز 
کــه در یــک جنــگ تمــام  جنــگ بــود. از همــان آغــاز جوانــان المنــار می دانســتند 
گرفته انــد. المنــار در ایــن جنــگ در خطــر  عیــار برضــد مقاومــت وملــت لبنــان قــرار 

نابــودی و ویرانــی قــرار داشــت.«
ک یکســان  اســرائیل در همــان اولیــن روزهــای اول نبــرد، مقــر ایــن شــبکه را بــا خــا
کــرد. اّمــا تنهــا در فاصلــه چنــد دقیقــه، آنهــا برنامه هایشــان را بــه محــل جدیــدی 
کــه ترکیبــی از اخبــار،  کردنــد و از آنجــا بــه ادامــه پخــش برنامه هایشــان  منتقــل 
ادعیــه و برنامه هــای تبلیغاتــی بــه نفــع حــزب اهلل بــود، پرداختنــد. ایــن چنــد 
دقیقــه بــرای جامعــه لبنــان نفس گیــر بــود، چــون المنــار تنهــا وســیله ای بــود 

ــف  ــق مختل ــرد در مناط ــای نب ــِت صحنه ه ــی و درس ــار واقع ــت اخب ــه می توانس ک
ک  کــه در صحنه هــای خطرنــا کنــد و بــه مــردم لبنــان و جهــان بگویــد  را منتقــل 
المنــار  ســاختمان  بــه  حملــه  مــورد  در  قصیــر2  عبــداهلل  می گــذرد.  چــه  نبــرد 
کــه در اثــر نقــل  می گویــد: »هفــت دقیقــه از بمبــاران ســاختمان نگذشــته بــود 
کامــل متوقــف شــد.  ــه طــور  ــًا ب ــه جایــی دیگــر پخــش برنامه هــا تقریب و انتقــال ب
ــا زمــان  ــم. قطــع پخــش ی ــرار می کردی ــاره برق ــا اســتودیو فرعــی تمــاس دوب ــد ب بای
کشــید. بــه نظــر می رســید  الزم بــرای برقــراری ایــن تمــاس فقــط دو دقیقــه طــول 
ــا شــنیدن خبــر قطــع  ــا ب ــد ی کردن در ایــن میــان اســرائیلی ها از فرصــت اســتفاده 
کــه پــس از  پخــش برنامه هــای شــبکه المنــار خوشــحال شــدند. اّمــا دیــری نپاییــد 

گشــتند.« ــا امیــد  ــاز پخــش آن ن ــا ب گذشــت دو دقیقــه از قطــع برنامه هــا  ب
تخریــب  بــرای  زیــادی  دشــواری های  بــا  صهیونیســتی  رژیــم  هوائــی  نیــروی 
ــژه  ــال وی ــای ارس ــود قطب ه ــادر نب ــود و ق ــه ب ــار مواج ــی المن ــاختمان زیرزمین س
کنــد. دســت آورد اصلــی المنــار پایــداری و مقاومــت  ایــن شــبکه را شناســائی 
گــواه زنــده ای بــر پیــروزی  کــه  ایــن شــبکه بــا وجــود شــدت حمــالت علیــه آن بــود 

حــزب اهلل در ایــن جنــگ بــود.
کامــی اســرائیل در جبهــه نظامــی جنــگ ســی  وســه روزه ســبب شــد تــا بــا تکیــه  نا
کند، اّمــا عملکرد  کفــه تــرازوی جنــگ را بــه ســود خــود ســنگین  بــر عملیــات روانــی 
حــزب اهلل در ایــن عرصــه نیــز قابــل توجــه اســت. در روزهــای آغازیــن جنــگ 
کشــته اســت. موج شــادی ســاعتی  که ســید حســن نصراهلل را  کرد  اســرائیل اعالم 
گرفــت، اّمــا ســید حســن نصــراهلل بالفاصلــه طی نطقی  ســرزمین های اشــغالی را فرا
کان رهبــر حــزب اهلل  کمــا کــه زنــده و  کــرد  تلویزیونــی بــا آرامشــی عجیــب اعــالم 
اســت. ایــن شــبکه نقــش غیــر قابــل انــکاری در درخشــش ســید حســن نصــراهلل 
داشــته و نصــراهلل در روزهــای جنــگ بــا آرامــش خاصــی روی آنتــن می آمــد و بــه 

نیروهــا و طرفدارانــش روحیــه مــی داد.
کوشــید بــا هــدف قــراردادن ایســتگاه های رادیــو - تلویزیونــی  اســراییل همچنیــن 
تلویزیــون  بگیــرد  انحصــار  را در  لبنــان خبررســانی جنــگ  حــزب اهلل در جنــوب 
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کارکنان از طریق تلفن های همراه موقت با یکدیگر تماس 
برقرار می کنند و با خودروهایی خاص به استودیوهای 

گفته مسئول شبکه المنار، پیام  موقت منتقل می شوند. به 
کاماًل روشن است و آن اینکه مقاومت پیروز  این شبکه 
است و دشمنان نابود. در روزهای آخر جنگ اعتماد به 
که رسانه های عربی و غربی  المنار آنجا افزایش یافته بود 

اخبار خود را به المنار استناد می کردند.

کــز  ج از عــرف جهانــی ارتــش اســرائیل بــه مرا المنــار، بــا وجــود حملــه شــدید و خــار
کار خــود ادامــه داد. بــر طبــق  رســانه ای مســتقر در لبنــان مثــلmbc، هم چنــان بــه 
که اســتفاده  نظــر ســازمان »دیده بــان حقــوق بشــر«، بمباران تاسیســات رســانه ای 
ــه از  ک ــود  ــه همیــن دلیــل ب ــر خــالف قوانیــن بین الملــل اســت. ب ــد، ب نظامــی ندارن

کــرد. ک یکســان شــدن ســاختمان شــبکه، جنجــال بپــا  ایــن منظــر نیــز بــا خــا
کــرد. بــه دلیــل همیــن  »اتحادیــه بین الملــل خبرنــگاران« ایــن عمــل را محکــوم 
ــی  ــرد و مدع ک ــری  گی ــاره  کن ــرائیل از آن  ــگاران اس ــه خبرن ــه اتحادی ک ــود  ــاد ب انتق
کارمنــدان المنــار »خبرنــگار نیســتند، تروریســتند!« ابراهیــم فرحات3بــه  کــه  شــد 
ــی  ــن الملل ــع بی ــه مجام ــار را ب ــدای المن ــرد ص ــالش می ک ــئولیتش ت ــای مس اقتض
برســاند. او در مــورد ایــن اقــدام اســرائیل می گویــد: »بــا وجــود ایــن حمــالت و علــی 
کــه مــا بــا تعــداد زیــادی از ســازمان های بیــن المللــی مربــوط  رغــم تماس هایــی 
بــه امــور رســانه ها و مربــوط بــه حمایــت از حقــوق روزنامه نــگاران برقــرار نمودیــم، 
اّمــا دشــمن در یــک اقــدام بی ســابقه ی بیــن المللــی بــه تخریــب ســاختمان 

شــبکه المنــار پرداخــت.
امــا تشــکیالت وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد مخصوصــًا هیــچ اقدامــی در ایــن 
چهارچــوب انجــام ندادنــد. بــه جــز تعــداد انگشــت شــماری از ســازمان های 
اشــخاصی  و  ســازمان ها  دیگــر  یــا  بالحــدود4«  »مراســلون  ماننــد  بین المللــی 
کــه آمــاج بمباران هــا و تجــاوزات  کــه بــا ایــن حادثــه و یــا بــا اصحــاب رســانه 

کردنــد.« گرفتــه بودنــد، ابــراز همــدردی  بی رحمانــه ی اســرائیل قــرار 
ــزب اهلل  ــازمانی ح ــار س ــر رفت ــی ب ــتماتیک مبتن ــازماندهی سیس ــزی و س برنامه ری
کــه در طــول جنــگ 33 روزه،  لبنــان در پشــتیبانی از ایــن شــبکه بــه حــدی بــود، 
ل روبــه رو نشــد و حتــی ایــن  حتــی  یــک ثانیــه برنامه هــای ایــن شــبکه بــا اختــال
شــبکه، مصاحبــه مســتقیم دبیــرکل خــود را بــا خبرنــگار شــبکه الجزیــره قطــر 
کــرد. ایــن مســئله را خبــرگان مســائل نظامــی و رســانه ای، یــک رفتــار بســیار  برقــرار 
کــه تلویزیــون  کردنــد. ضربه هایــی  ارزنــدۀ ســازمان رســانه ای حــزب اهلل تلقــی 
المنــار بــا پخــش برنامه هــا و تصاویــر متعــدد خــود در جهــان عــرب، منطقــه و 
کارشناســان مســائل نظامــی و سیاســی،  حتــی اروپــا بــه اســرائیل زد، بــه اعتقــاد 
کاتیوشــا بــه شــمال اراضــی اشــغالی نبــود. چــرا  کم تــر از شــلیک موشــک های 
ــا  ــد ت گــون، خیلــی عالقمندن کنــون، ســازمان های نظامــی جهــان مثــل پنتا کــه ا
ــون  گ ــی پنتا ــبکه تلویزیون ــوز و ش کس نی ــل فا ــانه ای مث ــای رس کانال ه ــق  از طری
کننــد. ایســتگاه شــبکه المنــار وابســته بــه حــزب اهلل بارهــا  اهــداف خــود را تشــریح 
کان بــه پخــش  کمــا توســط جنگنده هــای اســرائیل بمبــاران شــد اّمــا ایــن شــبکه 
برنامه هــای خــود و اعــالم مواضــع ســید حســن نصــراهلل و پخــش بیانیه هــای 
کامــل از رازداری و احتیــاط حــزب اهلل در  حــزب اهلل ادامــه داد زیــرا المنــار نمونــه 

نبــرد بــا اســرائیل بــود.
کشــته ها و مجروحان   شــبکه المنــار در طــول جنــگ 33 روزه بــا انعــکاس تصاویــر 
اســرائیلی نــه تنهــا باعــث تقویــت روحیــه مــردم لبنــان می شــد بلکــه نقــش مهمــی 
را درشکســتن ابهــت پوشــالی اســرائیل در بیــن صهیونیســت ها داشــت. نشــان 
کشــته ها و مجروحــان ســربازان اســرائیلی در طــول جنــگ و پخــش آن در  دادن 
ک اســرائیل از عوامــل مهــم رعــب و هــراس خانوادهــای اســرائیلی و  عمــق خــا

حتــی خــود افســران اســرائیل بــوده اســت. 
کمــك رســاند، پوشــش خبــری مبــارزۀ  کــه بــه محبوبیــت المنــار  مهم تریــن عاملــی 
جنگجویــان حــزب اهلل بــا نیروهــای اســرائیلی در جنــوب لبنــان بــود. ایــن شــبکه 
حــزب اهلل  نیروهــای  واقعــی  درگیریهــای  از  حیرت انگیــزی  خبــری  فیلم هــای 

پوشــیدن  بــا  المنــار  شــبکۀ  تصویربــرداران  می کــرد.  پخــش  اســرائیلی ها  بــا 
ــش از  ــی پی ــًا حت ــزب اهلل، غالب ــادوش ح ــدن دوش ــه و دوی گلول ــد  ــای ض جلیقه ه
کامــل آنهــا بــا  کــی از هماهنگــی  کــه ایــن حا آغــاز عملیــات بــه صحنــه می رفتنــد 
واحدهــای عملیاتــی حــزب اهلل می باشــد. می گوینــد فیلمهــای خبــری زنــده از 

ــد. ــال می ش ــروت ارس ــه بی ــان ب ــوب لبن ــاه از جن کوت ــوج  ــش م ــك دی ــق ی طری
بــا نمایــش زنــدۀ عملیــات حــزب اهلل علیــه اســرائیلی ها،  بــود  المنــار امیــدوار 
ایــن  از  کنان شــهرك ها نشــان دهــد و  بــه ســا را  مــرگ ســربازان صهیونیســت 
کنــد. رهبــران حــزب اهلل می گوینــد برنامه هــای  طریــق روحیــۀ آنهــا را تضعیــف 
المنــار به ویــژه تصاویــر ویدیویــی بــه زبــان عبــری، نقــش حســاس و مهمــی در 

کــرد. عقب نشــینی اســرائیل از لبنــان ایفــا 
تمــام  در  اســتودیوهای مخفــی  از  را  برنامه هــای خــود  و  اخبــار  ایــن شــبکه، 
طــول جنــگ، بــه رغــم حمــالت هوایــی اســرائیل ادامــه داد. عــده ای از لبنانی هــا 
ــدگان  ــرای رزمن ــی ب ــبکه، رمز های ــن ش ــار ای ــه و اخب ــی از برنام ــه برخ ک ــد  می گوین
حــزب  اهلل در جنــوب بــوده، اّمــا بزرگ تریــن راز حــزب اهلل، هنــوز هــم حســن نصراهلل 
کــه بــا ســخنرانی های خــود روی نــوار و نیــز در المنــار، جایــگاه خوبــی را در  اســت 

کــرده اســت.  میــان مــردم لبنــان پیــدا 
کــه روزنامــه تایمــز نوشــت: جنگنده های اســرائیلی در همه شــب های  بــه طــوری 
کنند  کرده انــد تلویزیــون المنار حــزب اهلل را نابود  25 روز درگیــری در لبنــان ســعی 

اّمــا هــر بــار شکســت خورده اند.
بــه نوشــته تایمــز ســاختمان 5 طبقــه المنــار در ســاعات اولیه جنگ بمباران شــد 
گــروه عملیاتــی المنــار بــه خوبــی با  کارکنــان آن نیــز زخمــی شــدند اّمــا  و پنــج تــن از 
کــه  عملیــات تخلیــه و احــداث یــك اســتودیوی موقــت آشــنایی داشــتند طــوری 

فقــط بــرای چنــد دقیقــه پخــش برنامه هــای ایــن تلویزیــون متوقــف شــد.
کــه  بــه نوشــته تایمــز، تکنســین های المنــار بســیار ســریع تر از رزمنــدگان حــزب اهلل 
کــت خــود را جابجــا می کننــد، دیش هــای ماهــواره ای را انتقــال  پرتاب گرهــای را
کــه چــرا ارتــش  ح اســت ایــن اســت  کــه در اســرائیل مطــر می دهنــد و ســؤالی 
گســترده اطالعاتــی پشــتیبانی می شــود نمی توانــد  کــه بــا ســرویس های  اســرائیل 

کنــد.  صــدای شــبه نظامیان شــیعه را خامــوش 
کارکنــان از طریــق تلفن هــای همــراه موقــت بــا یکدیگــر تمــاس برقــرار می کننــد 
گفتــه  و بــا خودروهایــی خــاص بــه اســتودیوهای موقــت منتقــل می شــوند. بــه 

کامــاًل روشــن اســت  مســئول شــبکه المنــار، پیــام ایــن شــبکه 
و آن اینکــه مقاومــت پیــروز اســت و دشــمنان نابــود. 

آنجــا  المنــار  بــه  اعتمــاد  جنــگ  آخــر  روزهــای  در 
کــه رســانه های عربــی و غربــی  افزایــش یافتــه بــود 

می کردنــد.  اســتناد  المنــار  بــه  را  خــود  اخبــار 
بــرای  نیــز  اســرائیل  تلویزیونــی  شــبکه های 

شــنیدن پیام هــای حســن نصــراهلل اقــدام بــه پخــش 
مســتقیم آن از شــبکه المنــار می کردنــد بــه اعتقــاد محمــد شــمس5 

کــرد و در تصمیمــات  رســانه مهم تریــن تأثیــر را در جنــگ 33 روزه ایفــا 
گســترده داشــت و المنــار شــریك پیــروزی حــزب اهلل علیــه  میدانــی تأثیــر 

گفتــه وی المنــار در مرحلــه اول باعــث  رژیــم صهیونیســتی اســت. بــه 
هوشــیاری جهــان عــرب و نصــراهلل تبدیــل بــه چهــره ظلم ســتیز و 

ضــد اســتبداد در جهــان عــرب شــد. در دانشــگاه االزهــر برخــی 
اســاتید حتــی از نصــب تصاویــر بــزرگان مقاومــت اســالمی در 

کشــورهای خــود ماننــد ســید قطــب خــودداری می کردنــد، 
اّمــا بعــد از ایــن جنــگ عکــس ســید حســن در ایــن 

دانشــگاه معتبــر قــرار دارد. 

1- مدیر اخبار المنار
2- مدیر سابق شبکه المنار

3- روابط عمومی المنار
گزارشگران بدون مرز  -4

5- مدیر سابق دفتر المنار در تهران
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معرفی کتاب
     »المنار: جنگ روانی حزب اهلل«

ی          مؤلف: فردریکو پریز

کتابــی  از   ،1391 دی   30 شــنبه،  روز  در  پریــزی،  فردریکــو  ایتالیایــی،  نویســنده 
کتــاب مشــتمل بــر  کــرد. ایــن  بــا عنــوان »المنــار: جنــگ روانــی حــزب اهلل« رونمایــی 
اطالعــات، اســناد و مــدارک منحصــر بــه فــرد از منابــع مســتقل اســت و روایتگــر اخبــار 

روزانــه ی المنــار و نیــز ســخنرانی های ســید حســن نصــراهلل و تاثیــرات آنهاســت.
کتاب در حضور خیل عظیمی از روشنفکران و نویسندگان در پرجینا والسوگانا از  این 

توابع تورینو در شمال ایتالیا، رونمایی شد.
کتاب روایتگر خاطرات و شعارهای مقاومت و همچنین اخبار روزانه ی شبکه ی  این 
ناوهای  از پیروزی های حزب اهلل نظیر تخریب  کی  که حا المنار، به ویژه اخباریست 

جنگی و حمله به تانک های مرکاوای اسرائیلی است.
»المنار؛ جنگ روانی حزب اهلل« همچنین حاوی مطالبی در خصوص سخنرانی های  
که این سخنرانی ها در درجه  کل حزب اهلل و تأثیراتی است  سید حسن نصراهلل، دبیر 
که برای  اول بر روحیه و پایداری اعراب و لبنانی ها و در درجه دوم بر رسانه های غربی، 

اولین بار به جانبداری از لبنان پرداخته اند، دارند.
که حزب اهلل درگیر آن است  کتاب حاضر 300 صفحه را به المنار و و جنگ روانی ای 
با پیروزی های  و  تصاویر مرتبط  بیلبوردها  از  اختصاص می  دهد و حاوی 60 عکس 

مقاومت است.
و  روانی  جنگ  زمینه های  در  آویو  تل  بسیار  تالش های  به  کتاب  این  این،  بر  عالوه 
کامی آنها در رسیدن به  گردآوردن مردمانش و نا رسانه ای برای پیروزی در این جنگ و 
این اهدافشان می پردازد. در مقابل، مهارت حزب اهلل در زمینه رسانه ای را خاطرنشان 
که این عامل باعث از بین رفتن اعتماد به رسانه های دشمن  می سازد و بیان می دارد 
فریب  اسرائیل«  »مردم  بار  این  که  می دارد  بیان  مؤلف  راستا،  این  در  است.  شده 

کردند. که اطالعات جنگ را از رسانه های حزب اهلل دریافت  نخوردند چرا 
گفته ی خود او،  کرده بود. بنابه  کتاب چند بار به لبنان سفر  پریزی قبل از نوشتن این 
که درگیر مقاومتی سخت و  کوچکی است  کشور  کتاب تصویرگر »پایداری مردمان  این 
طاقت فرساست و برای اولین بار در تاریخ جهان عرب، رسانه ی تخصصی مقاومت 
را به دل دشمن  به تصویر بکشد و ترس  را  این مردم  پایداری  تا  ظهور پیدا می کند 
که در  که ناامیدی را در دل دشمنی افکند  بیفکند. رسانه ای با مهارت و تخصص باال 

گمراه می کردند.« هر جنگی، جامعه ی اسرائیل را )با اخبار نادرست خود( 
از  اسرائیل  شکست  چگونگی  بر  تحلیل هایی  بر  مشتمل  کتابش  می گوید  پریزی 
کمک چندین هزار رزمنده است. شکست قوای نظامی اسرائیل،  مقاومت اسالمی به 
کرد.  که تا پیش از آن اسرائیل را قدرتی شکست ناپذیر می دانست، غافلگیر  غرب را 
که حزب اهلل برای  عالوه بر قوای نظامی، یک جنگ روانی حقیقی نیز وجود داشت 

پیروزی در نبرد با اسرائیل به خوبی از عهده ی هدایِت آن بر آمد. 
که سید حسن نصراهلل نگاهی به  گفت: »تمام امید من بر آن است  پریزی، به رسانه ها 
خ ایتالیایی تالش  که یک مور کتاب من بیندازد و آن را دوست داشته باشد، و دریابد 
کتابم را در  کرده است تا این حقیقت را آشکار سازد. دوست دارم تا به لبنان برگردم و 

کار در »روز مقاومت و آزادی« اتفاق بیفتد.« که این  کنم، و چه بهتر  آنجا معرفی 

کــه در البــالی خــود حرف هــای  مبــارزان جنبــش مقاومــت؛ عنوانــی 
و  دنیــوی  لذت هــای  از  را،  چیــز  همــه  آنهــا  دارد.  گفتــن  بــرای  بســیاری 
گرفتــه تــا آینــده ی پیــش روی خــود رهــا  خانواده  هــا و دوســتاِن عزیزشــان 
می کننــد تــا آینــده ای روشــن تر بــرای خــود و عزیزانشــان در حیــات جاویدانــی 

کننــد. کــه مشــتاقانه منتظــرش هســتند فراهــم 
کــه توســط شــبکه  »َالغالبــون« یــا همــان فاتحــان ســریالی 37 قســمتی اســت 
تلویزیونــی َالمنــار در مــاه مبــارک رمضــان و ســال 2011 پخــش و تولیــد شــده 
کــه بــه روایــت  اســت. بــه عنــوان اولیــن محصــوِل تلویزیونــی در حــاِل پخــش، 
داســتان مقاومــت اســالمی در لبنــان علیــه اســرائیل اختصــاص داده شــده 
اســت، ایــن ســریال مخاطبــان بی شــمار و نقد هــای مختلفــی را بــه ســمت 

کــرده اســت. خــود جلــب 
ایــن ســریال داســتان مقاومــت اســالمی را در لبنــان علیــه اشــغال »اســرائیل« 
گرفتــه شــده  روایــت می کنــد و از منطقــه ای محبــوب در جنــوب لبنــان الهــام 
اســت. همچنیــن ایــن ســریال بــه روشــنگری در مــورد ظهــور مقاومــت در 
کنشــی بــه حملــه ی »اســرائیل« بــود می پــردازد. »الغالبون«  کــه وا ســال 1982 
ــمن  ــونِت دش ــاوز و خش ــان، تج خ داده در لبن ــوادث ُر ــاد ح ــه ی ــب را ب مخاط
پیــروزی  و  صبــر  شــجاعت،  کاری هــا،  فدا مقابــل  در  اســرائیلی  غاصــب 
جامعــه ی لبنــان می انــدازد؛ جامعــه ای غنــی از فرهنــگ مقاومــت و حفــظ 

ل. ــتقال ــزت و اس ع
ایــن ســریال همچنیــن دربرگیرنــده ی فرهنــگ »پیــروزِی خــون بــر شمشــیر« 
ــداِن  ــد )ص( و خان ــرت محم ــط حض ــادی توس ــالیان متم ــی س ــه ط ک ــت  اس
ح حقایــق مهــم  او بــه مــردم آمــوزش داده شــده اســت. ســریال فــوق بــه شــر
تاریخــی از جملــه دوره  ی شــیخ راغــب حــرب می پــردازد. شــیخ راغــب حــرب 
کــرد و در مقابل او دســت  کــه دشــمِن صهیونیســتی را انــکار  اولیــن فــردی بــود 
کــه می گویــد: »ایســتادگی ســالح  بــه انقــالب زد. او جملــه ی معروفــی دارد 
ماســت و دســت دادن )بــا دشــمن( بــه معنــای پذیــرش اوســت«. ایــن ســریال 
همچنیــن مــا را بــه یــاد شــهید احمــد قصیــر، اولیــن شــهید فدایــی در تاریــخ 
کــه موفــق شــد در یــک عملیــات بیــش از 140 ســرباز  معاصــر می انــدازد؛ فــردی 

کنــد.  اشــغالگر را بــه درک واصــل 
فاتحــان همچنیــن زندگــِی دو قهرمــان جنبــش مقاومــت، بــه نام هــای علــی 
و فــاِرس را در ســطوح شــخصی و اجتماعــی و نیــز در جریــان عملیــات نظامــی 

علیــه نیروهــای اشــغالگر روایــت می کنــد.
ایــن دو دوســِت جــوان بــرای تحصیــل در پاریــس، بورســیه تحصیلــی دریافــت 
می کننــد، اّمــا حملــه ی اســرائیل در ســال 1982 زندگی شــان را در دو مســیر 

متفــاوت قــرار می دهــد.
آنها تصمیم می گیرند در وطِن خود بمانند.

بــا  مبــارزه  جهــت  اســالمی  مقاومــت  بــه  پیوســتن  بــرای  فــاِرس  و  علــی 
ــدام از آنهــا را  ک ــا رهبــرِی مقاومــت هــر  اشــغالگران درخواســت می دهنــد. اّم
ــی  کارهای ــورد  ــد در م ــا می خواه ــد و از آنه ــد می کن ــه تایی گان ــورت جدا ــه ص ب
کــدام از آنهــا  کســی چیــزی نگوینــد. بدیــن ترتیــب، هــر  کــه انجــام می دهنــد بــه 
کــه دیگــری توســط رهبــرِی مقاومــت تاییــد  ُگمــان می کننــد  )علــی و فــاِرس( 

ــت. ــده اس نش
ُکلــی تغییــر می دهــد. علــی بــه مبــارزی  ایــن پیشــرفت، زندگــِی آنهــا را بــه طــور 
کــه عملیات هــای موفقیــت  ُشــجاع در جنبــش مقاومــت تبدیــل می شــود 
آمیــزی را علیــه دشــمن صهیونیســتی و عامــالن آن در لبنــان اجــرا می کنــد؛ 
و فــاِرس بــه عامــل اطالعاتــی دوجانبــه ای بــرای جنبــش مقاومــت مبــدل 
می شــود و هویــِت میهن پرســتانه ی حقیقــِی خــود را از ُاپراتورهــای اســرائیلی 

پنهــان می کنــد.
کــه علــی و فــاِرس فعالیت  هــای خــود را از خانواده  هایشــان پنهــان  از آنجــا 
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کــرده بودنــد، شــایعات زیــادی در روســتا های محــل زندگــی آنهــا می پیچــد. ایــن 
کــرده اســت بیشــتر  کــه بــا خواهــر علــی نامــزد  شــایعات خصوصــًا در مــورد فــاِرس 

ــد. قــوت می گیرن
در همیــن حــال، ســریاِل فاتحــان ظلــم و ســتِم اشــغال وحشــیانه  ی اســرائیلی ها 
تالش هــای  و  توطئه هــا  عنــف،  بــه  تجــاوز  بــرای  آنهــا  ســربازان  تــالش   نیــز  و 
ــرای  ــهروندان ب ــِب ش ــا و فری ــان لبنانی ه ــه در می ــاد تفرق ــرای ایج ــان ب دائمی ش
جاسوســی بــرای آنهــا را ُپررنــگ می کند.یکــی از قســمت های ایــن ســریال بیشــتر 
ُکشــته شــدن همســِر بــرادِر  کــه بــه  کننــده ی قتــل عــام صبــرا و شتیالســت  تداعــی 
علــی می انجامــد و باعــث ربــوده شــدن پســِر بــرادِر علــی می شــود؛ تــا اینکــه بعدها 
کــه او راهــِی حیفــا واقــع در ســرزمین های اشــغالی شــده  مشــخص می شــود 

اســت. 
در همیــن راســتا، صحنه هــای دیگــر ســریال یــادآور ســوء اســتفاده و شــکنجه ی 
نشــان  کــه  گونــه ای  بــه  صهیونیست هاســت،  توســط  لبنانــی  شــهروندان 
مقاومــت،  جامعــه ی  اراده ی  و  خواســت  برابــر  در  تالش هــا،  ایــن  می دهنــد 

بوده انــد. بی فایــده 
کارگردانــی آن  ایــن ســریال توســط شــبکه تلویزیونــی َالمنــار تولیــد شــده اســت و 
کارگردانــی سوری -فلســطینی اســت، بــوده  کــه  بــر ُعهــده ی باِســل َال خطیــب، 

اســت.
نویســندگی متــن فیلم نامــه بــر ُعهــده ی فتــح اهلل ُعمــر بــوده اســت. در ایــن 
ســریال، عــالوه بــر میهمانــان عالی قــدری از ســوریه، صدهــا بازیگــر ُلبنانــی بــا 

داشــته اند. مشــارکت  گــون  گونا مذهبــِی  پیشــینه های 
بازیگــران عبارتنــد از: عمــار شــلق )در نقــش شــیخ راغــب حــرب(، عــادل مجیــد 
مجــذوب، احمــد َال ِزیــن، فــوأد شــرف الدیــن، وفــا شــراره،طونی عیســی )در 
م )در نقــش فــاِرس(، داریــن حمــزه، پائولیــن حــداد، پِیــر 

َ
نقــش علــی(، مــاِزن مــَوّد

کریســتین ُشــِویری،  داِغــر، پِیــر َجماجیــان، یوســف حــداد، مجــدی َمشموشــی، 
آلــن زغبــی، علــی َســَعد، فیَصــل اوســطانی، ِهشــام ابــو ســلیمان و علــی َال ِزیــن.
شــبکه تلویزیونــی َالمنــار در آغــاز مــاه مبــارک رمضــان شــروع بــه پخــش ایــن 
کــرد  کــه ایــراد  کــرد. در همــان زمــان، باِســل َال خطیــب در ســخنرانی ای  ســریال 
کــه ســریال »فاتحــان« یکــی از تولیــدات مهــم نمایشــی  کــرد  بــه ایــن نکتــه اشــاره 
بــه زبــان عربــی اســت؛ و ســپس آن را بــه شــهداِی ُشــجاع در لبنــان و فلســطین 

کــرد. تقدیــم 
کــه در  قســمت اول ســریال موفــق بــود. ایــن قســمت توانســت بــا تصاویــری 
اذهــان مــردم حــک شــد تاریــِخ جنبــش مقاومــت را بــه رشــته ی تحریــر درآوَرد 

و چــراغ حقیقــت دیگــری باشــد بــر آنچــه در طــول ســال های اولیــه اشــغال 
ســرزمین های لبنــان توســط اســرائیل اتفــاق افتــاد.

فرهنــگ  ســینمایِی  آرشــیو  تــا  شــد  تولیــد  »الغالبــون«  ســریال  دوم  قســمت 
کــه طــی ســالیان  کنــد و از حقایقــی ســخن بــه میــان آوَرد  مقاومــت را ُپربار تــر 
گانــدا( اســرائیلی ها ســعی می شــد وارونــه جلوه  متمــادی توســط تبلیغــات )پروپا

داده شــود.
ــا نویســندگی  قســمت دوم توســط تولید کننــده ی ســوری، رضــوان شــاهین، و ب
گــزارش مرکــز تولیــد بین المللــی بیــروت  فتــح اهلل ُعَمــر بــه نمایــش در می آیــد. بــه 
ــاخت  ــر در س ــش از 200 بازیگ ــده دارد، بی ــر عه ــار را ب ــر آث ــارت ب ــه ی نظ ــه وظیف ک
ایــن نمایــش جدیــد شــرکت دارنــد و بیــش از 120 دســت اندرکار در ُپشــت صحنــه 
ــت  ــش مقاوم ــارز جنب ــش از 250 مب ــن، بی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه فعالیت ان ــغول ب مش
در بــه نمایــش درآوردن عملیــات بــزرگ بــدر شــرکت دارنــد. ایــن عملیــات شــامل 
ک  یــک ســری حمــالت بــه پایگاه های اشــغال شــده توســط اســرائیل واقــع در خا
لبنــان می شــود. ایــن قســمت همچنیــن روایت گــر برجســته ترین عملیات هــای 
مقاومــت اجــرا شــده توســط مقاومــت اســالمی در جنــوب لبنــان و دره ی بقــاع 

اســت.
در ایــن مجموعــه، رهبــراِن اصلــی مقاومــت ماننــد شــهید شــیخ ابــو تــار، شــهید 
ابوعلــی شــهال، شــهید محمــد ِجیجــی، شــهید احمــد شــعیب و شــهید ســمیر 
کشــیده می شــوند. عــالوه بــر ایــن، شــخصیت های دیگــری  َمتــوت بــه تصویــر 
کــه هویــِت آنهــا بــه منظــور ایجــاد عنصــر غافلگیــری و  هــم در ایــن ســریال هســتند 

ــرار نمی گیــرد. ــون توجــه ق کان تعلیــق در مخاطــب در 
بازیگــران و دســت اندرکاران ایــن ســریال، میهمانــاِن مبــارزان جنبــش مقاومــت 
گروهــی  بودنــد.  لبنــان  جنــوب  در  )دلیرمــردی(  شــجاعت  کمینگاه هــای  در 
ــارزان جنبــش مقاومــت، بازیگــران را در ســطوح نظــری و عملــی  متشــکل از مب
ــای  کتیک ه ــارزه و تا ــالح، مب ــتفاده از س ــی اس ــا چگونگ ــه آنه ــد و ب ــوزش دادن آم

ــد. ــی را آموختن نظام
ــداد  ــینه خیر در امت ــا س ــد. آنه کنن ــلیک  ــداف ش ــه اه ــد ب ــور بودن ــران مجب بازیگ
کــه  اجــرا می کردنــد  کمیــن  و  رزمایشــی  کوه هــا حرکــت می کردنــد و عملیــات 
گــزارش مرکــز تولیــد بین المللــی بیــروت، بازیگــران  برایشــان طاقت فرســا بــود. بــه 
بــه دشــواری های  باعــث شــد  تجربــه  ایــن  کــه  و دســت اندرکاران می گفتنــد 
کننــد و همچنین  کــه مبــارزان جنبــش مقاومــت بایــد بــر آنهــا غلبه  کاری  شــرایط 
تالش هــا، آموزش هــا و جانفشــانی های آنــان بــرای مــردم و میهــِن خــود ِپــی 

ببرنــد.
ــب(،  ــل َالخطی ــریال )باِس ــن س ــل اول ای ــده ی فص کنن ــد  ــات تولی ــق توضیح طب
کــه بــه  ســریال »فاتحــان« محصــول نمایشــی مهمــی اســت بــه زبــان عربــی 

ُشــهداِی شــجاع در لبنــان و فلســطین تقدیــم شــده اســت.
منبع:

moqawama.org 
almanar.com.lb

سریال »الغالبون« تولید شد تا آرشیو سینمایِی فرهنگ 
کند و از حقایقی سخن به میان آوَرد  مقاومت را ُپربار تر 
گاندا(  که طی سالیان متمادی توسط تبلیغات )پروپا

اسرائیلی ها سعی می شد وارونه جلوه داده شود.

11



المنار،   بر باالی بلندی ها ...
محسن سوهانی/ فیلم ساز ، نویسنده و پژوهشگر  / کارشناس ارشد رسانه   

پرداز  خیال  فیلسوفان  که  هنگام  آن 
معنی  به    cosmo ی  واژه  دو  یونانی 
جهان و politanism  به معنی شهروندی 
گذاشتند تا به معنای جهان  کنار هم  را 
دو  آن  که  هنگامی  و  برسند ،  وطنی)1(  
فرانسوی  خیال  بی  و  سرخوش  شاعر 
والری الریو و پل موران بر طبل برداشتن 
مرز کشورها کوبیدند هیچ کدام به خواب 
که جهان  که یک روز آرزویشان در واقعیت تعبیر شود. این  هم نمی دیدند 
که دیگر  ک بماند، اّما در این  کابوسی ترسنا وطنی رویایی شیرین است یا 
مرزهای دنیای امروز را خطوط جغرافیایی ترسیم نمی کنند تردیدی نیست. 
که قرن بیست و یک را  مرزهای روزگار ما مرزهای فرهنگی هستند. به راستی 
باید قرن جهان دوقطبی نامید. جهان خیر و شر، نیک و بد، حق و باطل و ... 

گرفت.  که می توان در آن نشان از رویدادهای آخر زمانی  . اتفاقی 
که دنیای غرب می نامند. فرهنگ یا بهتر  یک قطب این جهان همان است 
است بگویم کابوسی که اسمش را گذاشته اند رویای آمریکایی! پی ریشه اش 
را که بگیریم می رسیم به دوران رنسانس و انقالب صنعتی. به اصل بی اساس 
کرده اند اّما من اسمش را  که عده ای انسان محوری ترجمه اش  اومانیسم 
نمی تواند  خودخواهی  ریشه ی  که  است  واضح  پر  خودخواهی.  می گذارم 
گرگ وارگی به بار آورد. حرص، حمله و مصرف  چیزی جز خشونت، جنگ و 
یک  روی  دو  که  سوسیالیسم)3(  تا  بگیر  لیبرالیسم)2(  از  بیشتر.  هرچه  کردن 
سکه اند، همه ی ایسم های پوچ و توخالی بر مدار همین من طلبی می گردند. 
خودشان  قول  به  یا  پوچی  بست  بن  به  می خورد  انتهایش  که  جاده ای 
که اوج  نهیلیسم)4(. چه قدر مسخره است این ایسم بازی ها. آن قدر مسخره 
هنرش  می شود همین آثار پوچ، سطحی و سخیف هنر غرب در قرن بیست 
که مارسل دوشان  کاسه ی توالت فرنگی  و بیست و یک. به مسخرگی همان 
کرد و به اسم هنر مفهومی در موزه ی نیویورک به  در سال 1917 آن را امضاء 
دنیا  مدرن  هنری  اثر  تاثیرگذارترین  زده ها  غرب  زعم  به  تا  گذاشت  نمایش 
که  آن جا  مجید  قرآن  دارد  زیبایی  تعبیر  چه  بگیرد!  لقب  دوران  تمامی  در 
که  ْعماَلُهْم )5(  ...  و به یاد آور هنگامی را 

َ
ْیطاُن أ

َ
َن َلُهُم الّش می گوید:  َو ِإْذ َزّیَ

که حق و باطل را با  شیطان، اعمال آنها را در نظرشان بیاراست ... یا آن جا 
کِلَمٍة َخِبیَثٍة  درختی مثال می زند و در مورد درخت باطل می فرماید: َو َمَثُل 
ک  ت ِمن َفْوِق ااَلْرِض َما َلَها ِمن َقَراٍر )6( ... و مثل سخن ناپا

َ
َکشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتّث

که ریشه در زمین ندارد و برپا نتواند ماند ... .  ک است،  چون درختی ناپا
بر  مداریست.  حق  بر  اساسش  که  هست  هم  دیگری  قطب  مقابل  در  اما 
که وقتی انتهای جاده به بیرون از من  مقاومت و نه جنگ. طبیعی است 
خودخواه منتهی شود ایثار، از خودگذشتگی، شهادت و ارزش هایی از این 
کند و آرامش و صلح و دوستی به بار بنشیند. اوج تجلی اش  دست معنا پیدا 
زیبایی های هشت سال دفاع  روزگار هم  این  واقعه ی عاشورا. در  می شود 

می فرماید:   آن  ترسیم  در  هنرمندانه  چه  کریم  قرآن  می زند.  رقم  را  مقدس 
سخن   ... َماء)7(  الّسَ ِفی  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ْصُلَها 

َ
أ َبٍة  َطّیِ َکَشَجرٍة  َبًة  َطّیِ َکِلَمًة  َمَثاًل 

که ریشه اش در زمین استوار و شاخه هایش  ک است  ک چون درختی پا پا
در آسمان است ...

که نظریه ی جنگ  گرفت  با این وصف و در چنین شرایطی می توان نتیجه 
ایده ی  از  است  عالمانه تر  مراتب  به   )8( هانتینگتون  ساموئل  تمدن های 
گو؟! مگر جمع نقیضین  گفت و  کدام  گفتگوی تمدن ها.  مسخره و بی ربط 
ممکن است؟! آیا می شود حسین بن علی را با یزید بن معاویه جمع بست؟! 
که در عراق و افغانستان مردم  چه طور می شود آن سرباز یانکی بی صفتی 
که در سوریه سر از  ک و خون می کشد یا آن موجود بی رحمی  گناه را به خا بی 
که برای دفاع  گذاشت  کنار بسیجی 13 ساله ای  کودکان جدا می کند را  بدن 

از هم وطنانش خود را به زیر تانک می اندازد؟! 
را در تمام  کنیم مصداق های این دو قطب  نگاه  برمان  و  کمی به دور  گر  ا
همین  مثاًل  برویم؟!  دور  راه  چرا  اصاًل  می بینیم.  ساری  و  جاری  رویدادها 
نام  به  عده ای  سوتر  آن  کمی  حوالی،  همین  در  سینمایی.  جشنواره های 
پایکوبان  و  افشان  دست  و  می کنند  برپا  بالماسکه  بزم  سینما  و  جشنواره 
کنند درست مثل  برای مهمانان از فرنگ آمده خوش رقصی می کنند تا ثابت 
فرنگی ها هستند و تهرانجلسشان هیچ فرقی با لس آنجلس آن ها ندارد. اّما 
کمی این طرف تر عده ای دم از عمار و دفاع از ارزش های آرمانی می زنند و از 

دفاع و مقاومت تجلیل می کنند ...
با بر  گفتمان  گپ و  این افکار جریان سیال ذهن من بود وقتی داشتم به 
و بچه های شبکه ی المنار فکر می کردم. حکایت جمع ما شاهد مثالی بود 
بر این مدعا. در جمع آن روز نبیل حموده مدیر دفتر شبکه در تهران بود. 
گرم و دوست داشتنی اهل لبنان و سید  حسن حیدرادیب خبرنگار خون 
جواد شکری مدیر  تامین و تبادل برنامه، ایرانی. اّما آن چه همه ی آن آدم ها 
کرده بود فقط  غ از ملیتشان آن طور هم دل و صمیمی دور هم جمع  را فار
ل حبشی  که توانست از بال یک چیز بود. حق مداری. همان اصل اسالم عزیز 
و  بکشاند  پرچم  یک  زیر  را  همه  فارسی،  سلمان  و  رومی  صهیب  تا  گرفته 
گرامی ترین شما  کم)9( ... همانا  کرمکم عنداهلل اتقی  اصل را بگذارد بر عند ا
که مرزها را بر می دارد و دل ها  نزد خداوند با تقواترین شماست. این است 
که ما را بر آن داشته تا در جشنواره ی عمار  را به هم نزدیک. همان چیزی 
با یک  ادیب  که حسن حیدر  کنیم. همین است  را تشویق  المنار  شبکه ی 
غرور مقدس وصف ناشدنی تعریف می کرد وقتی رزمایش موشک های دوربرد 
گزارش می کرده، هم زمان با فریادهای یا علی، یا حسین و یازهرای  سپاه را 

ج خواندنشان بی اختیار اشک شوق می ریخته.  فرماندهان و دعای فر
گلبانگ اذان. یعنی تریبون  المنار اسم با مسمایی دارد. مناره یعنی محل 
گر چه امواج نخستینش با تجهیزات ابتدایی و ارزان قیمت  حق. تریبونی که ا
به زحمت به روستاهای جنوب بیروت می رسید، اّما حاال با برد بین المللی 
و مخاطبان بی شمار در سراسر جهان بر باالی بلندی ها ایستاده. المنار دو 
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 المنار در نگاه مخاطبان
اظهار نظر مخاطبان شبکه المنار در مورد عملکرد این شبکه در جنگ 33 روزه

و  بر صداقت، حق مداری  که اساسش  ارزشمند دارد. اول آن  گی  ویژ
کم است،  دفاع از مقاومت است. اصلی که بر روحیه ی کارکنانش نیز حا
کوران جنگ 33 روزه و در حین خطر انفجار دفتر  که وقتی در  تا جایی 
به همه ی 350 پرسنل خود اعالم می کند در صورت تمایل می توانند 
آخر  روزهای  در  که  شد  این  نمی کند.  قبول  کس  هیچ  نیایند  کار  سر 
که رسانه های عربی و  جنگ اعتماد به المنار تا جایی افزایش یافت  
غربی اخبار خود را به آن استناد می کردند و حتی شبکه های تلویزیونی 
اسراییل نیز برای شنیدن پیام های سید حسن نصراهلل اقدام به پخش 

مستقیم از شبکه ی المنار می کردند.
دومین شاخصه ی این شبکۀ هوشمندی در بهره گیری از تکنیک ها و 
کتیک های برنامه سازی مطابق با استراتژی های حزب اهلل و متناسب  تا
که رهبر فرزانه ی شیعیان  نیازهای مخاطب است. همان نکته ای  با 
جهان، حضرت آیت اهلل خامنه ای از آن تحت عنوان نرمش قهرمانانه 
یاد کرده اند. المنار بی این که حتی یک قدم از ارزش هایش عقب نشینی 
کند توانسته است دل مخاطبانش را نیز به دست آورد و همه ی آن ها 
مسیحیان،  سنی،  و  شیعه  مسلمانان  آورد.  گرد  خود  بزرگ  زیرچتر  را 
که  فاالنژیست ها و... حاال همگی مخاطب شبکه ای جهانی شده اند 
عنوان برازنده ی ندای مقاومت را یدک می کشد. این شبکه توانسته 
خ دنیا بکشند. فتح پیروزمندانه ای  است چهره مثبتی از اسالم را به ر
که در آوردگاه جنگ رسانه  ای و تقابل حق و باطل دست مریزاد دارد. 
پس بیایید دست در دست هم، هم صدا با بچه های حزب اهلل لبنان بر 

بلندای المنار فریاد برآوریم: لبیک یا حسین ...   

پی نوشت :
که باور به متعلق بودن به تمام جهان و مردم آن  1 - جهان وطنی )Cosmopolitanism( مفهومی است 
که جهان وطن مشترک تمامی مردم است دارد.  کل باور به این  و عدم وابستگیهای قومی- ملی و در 
کاربرد  2 –لیبرالیسم )به انگلیسی: Liberalism( در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می باشد اّما 
کلمه لیبرال درادبیات سیاسی به معنای محدوده ی وسیعی از ایده ها و تئوری های مرتبط دولتی 

که آزادی شخصی را مهم ترین هدف سیاسی می داند. اطالق می شود 
و  اقتصادی  سیاسی،  اندیشه ای   ،)Socialisme فرانسوی:  )به  سوسیالیسم  یا  جامعه خواهی   –  3
که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد، جامعه ای  اجتماعی است 
که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند و مالکیت خصوصی در 

آن لغو شود.
که زندگی  4 - پوچ گرایی یا نیهیلیسم )برگرفته از nihil التین به معنای هیچ( یک دکترین فلسفی است 

را بدون معنا و هدف خارجی یا ارزش های اخالقی درونی می داند.
5 – سوره ی انفال، آیه ی 48 

6 – سوره ی ابراهیم، آیه ی 26 
7 - سوره ی ابراهیم، آیه ی 24

گر علوم سیاسی می باشد  ح شده توسط ساموئل هانتینگتون ، تحلیل  8 - برخورد تمدنها تئوری مطر
گیری  ها خواهد بود. که مطابق آن پس از پایان جنگ سرد فرهنگ و هویت مذهبی سرچشمه همه در 

9 - سوره الحجرات، آیه ی13 

کلــی و رســانه های  اهمیــت رســانه ها بــه طــور 
مقاومــت بــه شــکل خــاص در شــرایط درگیــری 
ــی  ــخص عاقل ــچ ش ــر هی ــا ب ــه و جنگ ه و مقابل
کــه در جنــگ 33  پوشــیده نیســت و از آنجــا 
روزه، حــزب اهلل یــك طــرف محــوری بــود، پیگیــری اخبــار امــری ضــروری بــود و 
کــه شــبکه المنــار بــه عنــوان مرجعــی مــورد اطمینــان در مــورد حــوادث  از آنجــا 
لحظــه بــه لحظــه خبرهــای مقاومــت بــه شــمار می رفــت، مــا پیوســته ایــن 
کــه دربرگیرنــده اطالعــات صحیــح  شــبکه و بــه خصــوص تحلیل هــای آن را 

گمراهــی افــکار عمومــی پرهیــز می نمــود، دنبــال می کردیــم. بــود و از 
کــه مــردم را در جریــان امــور قــرار دهــد، و  مقاومــت بــدون وجــود رســانه هایی 
تمــام فعالیت هــای آن را پوشــش دهــد، نمی تــوان بــه نشــر فرهنــگ مقاومــت 
اســتکبار  قدرت هــای  برابــر  در  شکســت  فرهنــگ  برابــر  در  تــا  نمــود  اقــدام 
کــه صهیونیســت جهانــی و شــریکانش از ایــن جمله هســتند، بایســتد.  جهانــی 
شــبکه المنــار موشــك ها و مهمــات را در میــدان جنــگ پشــتیبانی نمــود و 
کتیــك  ــا تا کوه هــا و مناطــق جنــوب اتفــاق می افتــاد را ب آنچــه در جنگل هــا و 
گزارش هــای زنــده از  و حرفه ای گــری عالــی از طریــق ویدئوهــای تصویــری و 
کشــید و بــه شــکل مســتقیم بــه رســانه های  قلــب میــدان جنــگ، بــه تصویــر 
کــه مقاومــت می توانــد حقایــق را بــه جهــان منتقــل  کــرد  صهیونیســتی اعــالم 
کــه  همانطــور  شــد،  خواهــد  پیــروز  شــما  بــر  تبلیغاتــی  جنــگ  در  و  نمایــد 
شــبکه شــما در دریــا و خشــکی شکســت خــورده اســت و دروغ هــای شــما 
کــه بــه منظــور بازگردانــدن روحیــه بــه نظامیــان شکســت خورده تــان منتشــر 

گــول نخواهــد زد. کســی را  می شــود، 
کســی  ــرای رســانه های مقاومــت اســت و  ــار مانعــی  مدرســه ای ب شــبکه المن
گام بــردارد و بــا رســانه های صهیونیســتی  کــه می خواهــد بــه ســمت آزادی 
کنــد و مــا اقدامــات آن را  روبــرو شــود، نمی توانــد از ایــن شــبکه صــرف نظــر 
در مــورد بمبــاران و انتشــار اخبــار مربــوط بــه آن را بــه شــکل ســریع فرامــوش 
نمی کنیــم، ایــن اشــاره  ی آشــکار بــه امکانــات ایــن شــبکه عالــی و آمادگــی 
کامــل آن در بحران هــا اســت و از خداونــد می خواهیــم تــا ایــن شــبکه همیشــه 

ــد. کننــده مقاومــت" باقــی بمان پرچمــدار رســاندن رســالت "رســانه بیــدار 
با تقدیم صمیمانه ترین تشکر و دوستی به رسانه های مقاومت

کننده مقاومت رسانه بیدار 
سعد عنان اکریم/ رئیس انجمن هنر غزه

المنار اسم با مسمایی دارد. مناره یعنی محل 
گر چه  که ا گلبانگ اذان. یعنی تریبون حق. تریبونی 
امواج نخستینش با تجهیزات ابتدایی و ارزان قیمت 

به زحمت به روستاهای جنوب بیروت می رسید، 
اّما حاال با برد بین المللی و مخاطبان بی شمار در 

سراسر جهان بر باالی بلندی ها ایستاده.
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شــبکه المنــار همیشــه صــدای حــق و منــاره 
مســتضعفان بــوده اســت، در جنــگ 33 روزه، 
را  حــق  راه  کــه  بــود  آرزو  شــعله  شــبکه  ایــن 
کــه در جنــگ 2006، مــن شــبکه المنــار را دنبــال  ــاد دارم  ــه مــا نشــان داد، ی ب
از  درســت  ســخن  شــنیدن  منتظــر  آزاده ای  شــخص  هــر  ماننــد  و  می کــردم 
ــر وعــده ای  گ ــود و ا ــر چیــزی را می گفــت راســت ب گ ســوی دبیــر آن بــودم و او ا
مــی داد بــه آن وفــا می نمــود، مــن ســخنرانی او –بــه حــق رســول اهلل-را در 
کــرد. او بــه  گرفــت هرگــز فرامــوش نخواهــم  کــه بارجــه مــورد حملــه قــرار  روزی 

مــا عــزت داد. 
شــبکه المنــار از روز اول، منبــع آرزوی مــا بــرای نقــل حقایــق و یافته هــا بــود و 
کــه روح اعتقــاد  کــه بهتریــن شــبکه در نقــل ســخن حــق بــود، چــرا  شــکر خــدا 
کــه خبرنــگار آن "علــی شــعیب"  بــه پیــروزی را در مــا بــر می انگیخــت، یــاد دارم 
در بنــت جبیــل بــرای رســیدن بــه حقیقــت، چگونــه زندگــی خــود را بــه خطــر 
کــه روح جهــاد را در مــا  انداخــت، ایــن شــبکه، شــبکه مقاومــت اســت چــرا 
کاشــت و شــبکه جهــاد و زبــان هــر آزاده مقــاوم بــرای اصــالح حقیقــت بــود. از 
ــاری الهــی را از آن می دیــدم، شــبکه المنــار عاملــی  ــور ی کشــتارها مــن ن درون 
ــربازان  ــدرکاران آن س ــت ان ــام دس ــه تم ک ــرا  ــود، چ ــی ب ــگ روان ــی در جن اساس
حــزب اهلل بودنــد و ایــن شــبکه مقاومــت، صــدای حــق و منــاره ایمــان اســت 
و مبــارزان را حمایــت می کــرد و بــرای آنهــا دعــا می کــرد و اراده آنهــا را قــوی 
کــه نــوادگان اباعبــداهلل الحســین )ع(، در راه خــدا دچــار مالمــت  می کــرد، چــرا 

کســی نمی شــوند.  هیــچ 
کــه تمــام تــالش  مــن تشــکر و قدردانــی خــود را از تمــام دســت اندرکارانــی 
ــه  ک ــد اعــالم مــی دارم، چــرا  گرفتــه ان ــکار  ــه حقیقــت ب ــرای رســیدن ب خــود را ب
بــا یــاری خداونــد لــرزه ای بــر پیکــره سرکشــان وارد می شــود و صــدای حــق و 
کــه بــرای رســیدن بــه  حقیقــت در شــبکه المنــار تجلــی یافتــه اســت. هــر روزی 
کار می کنیــد، آن روز، روز پیــروزی شــما و  گســترش روح جهــاد بــرای مــا  حــق و 
گردانــد واز خطاهــای شــما  عیــد اســت. از خداونــد می خواهــم شــما را موفــق 

درگــذرد و شــما منــاره دلهــا و راه حقیقــت باشــید.

مناره دل ها و راه
أمینه زیدی

حــوادث  و  قهرمانی هــا  تمــام  و  روزه   33 جنــگ  از  نمــودن  صحبــت  تنهــا 
ــا هــر  ــه ب ک ــزرگ اســت، بلکــه ایــن چیــزی اســت  ــرای مــن امــری بســیار ب آن، ب
کــرده و خواهــم  کــه بــا مــن هــم نشــین باشــد، در مــورد آن صحبــت  شــخصی 

ــرد. ک
کــه در ذهــن مــن وجــود دارد، نقــش رســانه های مقاومــت  از جملــه چیزهایــی 
ــق  ــا از طری ــگ 33 روزه را تنه ــن جن ــت و م ــار" اس ــبکه "المن ــوص ش ــه خص و ب
عربــی  رســانه های  کــه  را  اقداماتــی  دارم  یــاد  می کــردم،  دنبــال  تلویزیــون 
گمــراه بــرای رســاندن تصویــر مخالــف بــا واقعیــت، بــه منظــور افزایــش روحیــه 

دشــمنان مقاومــت، انجــام می دادنــد.
کــه شــبکه "المنــار" را شکســت دهنــد و بزرگتریــن  ــا آنهــا هرگــز نمــی تواننــد   اّم
دلیــل بــرای ناتوانــی آنهــا در برابــر ایــن شــبکه، ضربــه آنهــا بــه مقــر ایــن شــبکه 
کــه بــه دنبــال آن شــبکه ســریع دوبــاره روی آنتــن رفــت وبــه برنامه هــا  اســت 

ادامــه داد.
کــه در ســه  نقــش شــبکه "المنــار" بســیار موثــر و منظــم و سیســتماتیك بــود 

مــورد بــروز پیــدا می کــرد:
1-بیان اقدامات مبارزان مقاومت

2-بیان میزان دخالت دشمن صهیونیستی و حجم خسارت های آن
گری زیاد در بیان شگفتی ها 3-ارتباط بین رهبر و مبارزان و حرفه ای 

در پایــان دوســت دارم تــا از "شــبکه المنــار"، شــبکه مقاومــت و شــرف امــت 
کــه ایــن  کنــم و دســِت دســت اندرکاران آن را می فشــارم و امیــدوارم  تشــکر 
مســیر جهــاد و تــالش را ادامــه دهیــد و از خداونــد می خواهــم تــا بــه حــق 

محمــد )ص( و خاندانــش، رژیــم صهیونیســتی را از بیــن ببــرد.

شبکه مقاومت و شرف
نبیل بن شیار

دارای مدرك سیستم های الکترونیکی پزشکی

بــه  لحظــه  روزه    33 جنــگ  اخبــار  پیگیــری 
لحظــه و ســاعت بــه ســاعت انجــام می شــد، 
اســالمی،  مقاومــت  رهبــر  ســخنان  خصوصــًا 
کنــد- و اخبــار مجاهــدان و  ســید حســن نصراهلل-کــه خداونــد او را حفــظ 

بــا مقاومــت. مــردان خــدا و قهرمانــان و اتحــاد مــردم لبنــان 
شــبکه تلویزیونــی المنــار رویکــردی خــاص را در رســانه های عربــی عمومــًا 
گــی آن،  کشــاند و مهمتریــن ویژ و رســانه های اســالمی خصوصــًا بــه تصویــر 
عینیــت و حرفــه ای بــودن دســت اندرکاران و صحــت اخبــار آن اســت. نقــش 
کار  ســمبلیك المنــار در معرفــی رویکــرد مقاومــت و مــردان و زنــان مقاومــت و 
مقاومــت، بســیار محــوری و اساســی بــود و بــه عنــوان یــك وســیله عمــل نمــود.
و  مقاومــت  پیــروان  و  یــاوران  و  دوســتداران  بیــن  ارتبــاط  ایجــاد  تنهــا 
برانگیختــن عــزم و اراده در آنهــا، باعــث شــد تــا شــبکه المنــار، بــه منــاره ای 

شــود. تبدیــل  مقاومــت  آســمان  در  درخشــان 
مســلمانان،  و  عــرب  شــبکه  المنــار،  شــبکه  دســت اندرکاران  تمــام  از  مــن 
کــه شــبکه المنــار بــه موسســه ای جهانــی  صمیمانــه تشــکر می کنــم و امیــدوارم 
کــه حقیقت هــا  کــه جهــان امــروز بــه صدایــی متعهــد و آزاد  تبدیــل شــود، چــرا 

کنــد و باعــث امیــدواری شــود، نیــاز دارد. را منتقــل 

المنار مبلغ فرهنگ مقاومت
سید عماد الدین حمرونی

مدرس و پژوهشگر متخصص در علوم ژئواستراتژیك و اسالمی.

در جنــگ 33 روزه مــا لحظــه بــه لحظــه و ســاعت بــه ســاعت شــبکه المنــار را 
که  کــه دارای صداقــت و خبــر مــورد اطمینــان بــود، چــرا  دنبــال می کردیــم، چــرا 
خــود بــه طــور مســتقیم بــه خبــر می پــردازد و در نتیجــه منبــع خبــر بــرای تمــام 
رســانه ها و شــهروندان عربــی بــه شــمار مــی رود و مقاومــت را بــه شــکل صحیــح 
ــر مســائل بــه حــق عربــی جهت یابــی  بــه تصویــر می کشــد و بــه درســتی دربراب
می کنــد و در نتیجــه رویکردهــای منفــی و تکفیــری را در نــزد برخــی از اشــخاص 

کــه مظنــون بــه مقاومــت هســتند را آشــکار می ســازد.
باقــی  تبلیغاتــی  وســیله ای  و  عربــی  مقاومــت  شــریف  منــار  المنــار،  شــبکه 
کــه  کــه از مســائل بــه حــق ســرزمین عــرب و بــه خصــوص ســوریه  خواهــد مانــد 

کنــار مقاومــت لبنــان قــرار دارد، حمایــت می کنــد. در 

المنار، منار شریف
یشار الزعیم/ فعال رسانه ای
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مــن شــخصًا شــبکه المنــار را از ســال 2001 پیوســته دنبــال می کنــم و ایــن 
شــبکه، همیشــه شــبکه برتــر در نــزد مــن بــوده اســت و ایــن موضــوع در طــول 
کــه مــن تمــام 24 ســاعت بــا ایــن شــبکه بودم  جنــگ 33 روزه بیشــتر شــد، چــرا 
و ایــن شــبکه 24 ســاعت بــه فعالیــت می پرداخــت و مــن روزانــه 3 ســاعت 
می خوابیــدم و شــبکه المنــار را تنهــا مرجــع صــادق می دانســتم. تــا امــروز هــم 
در نقــل خبــر و اطالعــات ایــن چنیــن اســت و توانســت وظیفــه خــود ماننــد 
ــه  ک ــزی  ــد و چی ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح ــوب، ب ــری و مکت ــانه های تصوی رس
ــش  ــری در پوش ــش پررنگ ت ــه نق ک ــت  ــن اس ــود ای ــته می ش ــروز از آن خواس ام
وقایــع عربــی و اســالمی در تمــام نقــاط ســرزمین عــرب بــا دقــت و فعالیــت 
گروه هــا، بــا  کنــد، بــه خصــوص در مــورد جزئیــات و اشــخاص و  بیشــتر ایفــا 
کــه در  کســانی  توجــه بــه عــدم در دســت بــودن اطالعــات صحیــح و دقیــق از 
میدان هــای عربــی بــه آنهــا اعتمــاد شــود، منبــع موفــق المنــار در داخــل لبنــان 
کــه خبــر را نقــل می کننــد، بــا  از درون مقاومــت برخاســته اســت و آنهــا زمانــی 
ــاع می کننــد و دشــمن  ــری و عقالنیــت از مقاومــت دف گ ــه ای  صداقــت و حرف
کــه آنهــا بــر حــق هســتند و هیــچ  را بــه طــور صحیــح بــه تصویــر می کشــند چــرا 
کارمندانــی  گــر بــه  دلیلــی بــرای مغالطــه و ایجــاد نفــاق وجــود نــدارد، اّمــا ا
امــر  ایــن  بــا خــط مشــی شــبکه ندارنــد،  کــه هیــچ رابطــه ای  کنــد  اعتمــاد 
ــق  ــری دقی ــق پیگی ــر را از طری ــن ام ــن ای ــد و م ــت بیانجام ــه شکس ــد ب می توان

ج لبنــان متوجــه شــده ام. خــود از خبرنــگاران در داخــل و خــار
گــر ایــن امــر نیازمنــد  ح شــبکه المنــار بایــد بــزرگ و بزرگتــر شــود حتــی ا طــر
پیوســتن شــبکه های دیگــر بــه ایــن شــبکه باشــد تــا یــك شــبکه بــزرگ بــه 
ــا همــان اســم  کشــورهای عربــی ب ــا شــبکه های داخلــی در  فعالیــت بپــردازد ی
گــردد، مثــاًل شــبکه المنــار لبنــان و شــبکه المنــار تونــس و غیــره، بــه  تأســیس 
شــرط آنکــه آمــوزش و پیگیــری و تکویــن و مدیریــت از لبنــان انجــام شــود و 
کــه همــه چیــز  بــه ایــن شــکل، ایــن شــبکه مــادر بــه مدرســه ای تبدیــل شــود 
را از جملــه تکویــن و پیگیــری و دریافــت را در تمــام زمینه هــا بــر عهــده داشــته 

باشــد.

شبکه قابل اعتماد
عبدالوهاب فاهم/ فوق لیسانس سازه و کنترل

در جنــگ 33 روزه بــه شــکل مســتمر در هنــگام صبــح ایــن شــبکه را دنبــال 
می کــردم و بــه آن اطمینــان دارم، البتــه همزمــان شــبکه الجزیــره را نیــز دنبــال 
گــری  گــی حرفــه ای  کــه شــبکه الجزیــره دارای ویژ گفــت  می کــردم، و می تــوان 

کــه شــبکه المنــار دارای مســئولیت پذیری. اســت در حالــی 
ــد مســئول پشــتیبانی آن ناشــی می شــود  طبعــًا ایــن موضــوع از رویکــرد عقای
گــری و صداقــت را بــه  ــا عینیــت و حرفــه ای  و از ایــن طریــق توانســته اســت ت
کــه در بیــن رســانه های عربــی بی نظیــر اســت و رتبــه اول ســایت  ارمغــان آورد 

المنــار در لبنــان خــود بهتریــن مثــال در ایــن زمینــه اســت.
ــه ایــن  ک ــگاه و رویکــرد آن اســت و امیــدوارم  کیــد جای وظیفــه مــن تشــکر و تأ

ــد. ــد باش ــود پایبن ــئولیت های خ ــه مس ــورت ب ــر ص ــبکه در ه ش

المنار؛ شبکه مسئولیت پذیر
عبدالکریم العلی/ فعال رسانه ای

جــوالی  در  کــه  اســرائیل  جنــگ  طــول  در 
ســال 2006 اتفــاق افتــاد، مــن و خانــواده ام 
تمــام جزئیــات و اخبــار شــبکه المنــار را دنبــال 
گفتگوهــا را مشــاهده می کردیــم تــا از رویکــرد  می کردیــم، مــا تمــام تحلیل هــا و 
کــه شــبکه المنــار دارای نقــش مهمــی  گاه شــویم، همانطــور  حقیقــی آن زمــان آ
بــود، چــه از ناحیــه صــدق اخبــار یــا دســت یابی بــه اطالعــات و اخبــار صحیــح 
و همچنیــن تمــام برنامه هــای خــود را بــا هــدف مقاومــت شــریف و بــه تصویــر 
از رســانه  المنــار تصویــری  فراهــم می نمــود. شــبکه  رویکــرد،  ایــن  کشــیدن 

کشــید. ــر  ــه تصوی ــزرگ را بدرســتی ب شــریف و ب
مــن شــخصًا از جانــب خــود و تمــام پســران و دختــران جــوان تونســی حامــی 
کــه  مقاومــت از شــبکه المنــار بــه دلیــل تمــام ایــن تالش هــا تشــکر می کنــم، چــرا 
کــه از اقدامــات رژیــم صهیونیســتی  بــا قــدرت چهــره رســانه های مقاومتــی را 
ناراحــت بودنــد، بــه تصویــر می کشــید، همچنیــن از تمــام برنامه هــای فرهنگــی 
گاهی ســازی فرهنگــی عمــوم مــردم انجــام  کــه بــا هــدف آ و جدیــد ایــن شــبکه 
شــد، تشــکر می کنــم، از ایــن شــبکه و تمــام دســت انــدرکاران آن بــه خاطــر ایــن 

تالش هــا تشــکر می کنــم.

رسانه  ی شریف
ی/ حسابدار مریم بورکر

ــا لبنــان در جنــگ  در طــول جنــگ اســرائیل ب
33 روزه ســال 2006، مــن پیوســته حــوادث را 
از شــبکه المنــار دنبــال می کــردم و صبورانــه 
اقدامــات قهرمانــان مقاومــت و بــه خصــوص ســخنان دبیــرکل حــزب اهلل، 
کــه روحیــه مــا را افزایــش مــی داد و بــر  ســید حســن نصــراهلل را زیــر نظــر داشــتم 

پایــداری رزمنــدگان را زیــاد می کــرد.
طریــق  از  مقاومــت  فرهنــگ  معرفــی  در  را  مهمــی  نقــش  المنــار  شــبکه 
و  شــهیدان  و  قهرمــان  رزمنــدگان  زندگــی  از  کــه  ارزشــمندی  برنامه هــای 
کــه در حفــظ موضــوع اساســی  کــرد، ایفــا نمــود، همانطــور  فرماندهــان فراهــم 
کــه ســختی مــردم فلســطین  یعنــی مســأله فلســطین از طریــق برنامه هایــی 
بــر  پــرده  صهیونیســتی  رژیــم  جنایت   هــای  از  و  می کشــید  تصویــر  بــه  را 

داشــت. نقــش  می داشــت، 
صمیمانــه  دارنــد،  فعالیــت  آن  در  کــه  کســانی  تمــام  و  شــبکه  ایــن  از  مــن 
تشــکر می کنــم و بــرای آنهــا موفقیــت و ســربلندی بیشــتری را آرزو می کنــم 
کــه از ایــن صداقــت و تعهــد بــه رویکــرد مقاومــت محافظــت  و ان شــاء اهلل 

نماییــد.

المنار مبلغ فرهنگ مقاومت
ی/ پزشك عمومی دکتر زینب الهدر
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