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 يتعالبسمه

 پیشگفتار

 روزروزبهدر تعامل با جوامع خارجی  یمرزبرون یهارسانهاخیر کشورها به کاربرد  یهادههدر 

 به ديپلماسی عمومی ياد هادولتاقبال روزافزون  عنوانبهکه از آن  انددادهتوجه بیشتری نشان 

 ديگر یهادولتابزار اصلی عملیات روانی علیه  عنوانبه هارسانه. کشورهای غربی از شودیم

صه عر یارسانه یهاتیفعالکه آلوين تافلر گفته است ی طورهمان زيرا. کنندیم یبرداربهره

جنگی بسیار مرگبارتر هستند.  یهاسلاح یهاگلولهاز  هارسانهو  سازندیمنبردهای آينده را 

از انحصار  شیازپشیببه بعد عرصه ديپلماسی عمومی م، ۰۲۲۸از واقعه يازدهم سپتامبر اگرچه 

و  نهادمردم یهاسازمانفراملی،  یهاسازمانمانند  یحکومتریغخارج شد و بازيگران  هادولت

، اندکردهخصوصی، ارتباط معناداری با مردم ديگر کشورها برقرار  یهایکمپان یبعضحتی 

عام و  طوربهدر مديريت افکار عمومی  هارسانهرکورددار استفاده از  هادولتوز ، هنحالنيباا

 خاص هستند. طوربهمديريت ادراک جوامع خارجی 

ا مقابله فرهنگی ب یهاروش نيمؤثرتريکی از  توانیمرا  یمرزبرون یارسانه یهاتیفعال

کلان در  یهانهيهزرا در صرف  هادولتو جهانی خواند. همین امر انگیزه  یامنطقهتهديدهای 

میلیاردها دلار هزينه  هادولت. کندیم، مشخص شوندیممحسوب  یمرزبرونکه  يیهارسانه

تصوير مثبتی از خود در نزد افکار عمومی مردم  یمرزبرون یهارسانهتا با استفاده از  کنندیم

اطلاعات، فرآيند توسعه گسترش فناوری  موازاتبهاخیر  یهاسالجهان ايجاد نمايند. در 

جديدی در  یمرزبرون یهارسانهدر کشورهای مختلف شدت يافته و  یمرزبرون یهارسانه
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 یارسانهرقبای  هاآنشده است که بسیاری از  تأسیسکشورهای غربی، عربی و آسیايی 

 میرمستقیغمستقیم و  یهاتيحمابا  هارسانه. اين شوندیمکشورمان محسوب  یمرزبرون

 .اندشده جادياقابل توجه  یهابودجهو صرف  هادولت

مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ايران با توسعه کمی و در اين میان معاونت برون

لی جهان الملهای بینرسانه نيرگذارتریتأثترين و کیفی در چهار دهه، تبديل به يکی از عظیم

اين جبهه از رسانه ملی مفتخر است که  شده است. در اولین سال از گام دوم انقلاب اسلامی،

بديلی در انعکاس صدای اکثريت مظلوم و خاموش جهان، شکستن انحصار خبری جايگاه بی

سلام انظام سلطه، انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی، ترويج گفتمان انقلاب اسلامی، مقابله با 

ت کسب کرده است. معاونت و پیشبرد و پشتیبانی اهداف محور مقاوم یهراس رانياو  یهراس

وی، العالم )العالم سوريه(، تیتلويزيونی پرسهای راديو و شبکه ۹4مرزی، مشتمل بر برون

اردو و (، سحر )آذری، کردی، ۰وی، آی فیلم )فارسی، انگلیسی، عربی و آی فیلم تیهیسپان

واحدهای  به همراه« پارس تودی»زبانه  ۰6وی و همچنین پايگاه خبری بالکان(، الکوثر، هوسا تی 

-های متنوع تلويزيونی، راديويی و سايتفعالیت رسانه .ستامعارفی و خبری  پشتیبانی پژوهشی،

 ایعنوان خطوط مقدم جنگ نرم در مقابله با نظام رسانهمرزی بههای اينترنتی معاونت برون

( و از طريق ارزيابی، تکمیل و توسعه یالعالمدظلهمعظم رهبری )سلطه، حسب رهنمودهای مقام 

ای مستمر فعالیت رقب یرصدهااما تقويت اين روند نیازمند  ،ای با قدرت تداوم داردآرايش رسانه

 .است هاآنضعف  و شناخت نقاط قوت و یارسانه

تشريح میزان  یام،فعالیت و انتقال پ یهاوهیشبر اين اساس شناخت ساختار سازمانی، تبیین 

ی بررس به همراه شانیمرزبرون یهارسانهاز  هادولت یاسیو سمالی، فنی  یهاتيحماو مصاديق 

 نيترمهمرقیب از  یمرزبرون یهارسانهنوين و فضای مجازی در  یهارسانهاز  یبرداربهرهمیزان 

هرگونه پخش برنامه از طريق راديو  یمرزبروناهداف تدوين اين کتاب است. منظور از رسانه 

لويزيونی، ت وراديويی  یهافرکانسدولتی و همچنین غیردولتی )بر بستر ماهواره،  یهاونيزيتلوو 

است  «ورغیر تبعه کش مخاطبان»برای  (، پخش کابلی و ...هافضای مجازی، اپلیکیشن اينترنت و
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بودن آن  یمرزبرونلی يا ملی به معنای يک رسانه داخ یاماهوارهو از اين منظر پخش جهانی و 

 نیست.

 یارسانه یهاتیفعالبا بررسی « در جهان یمرزبرون یهارسانه» یدوجلدکتاب 

نوين در  یهارسانه یهاتیظرفاز  یریگبهره ژهيوبهکشورهای مطرح در جهان و  یمرزبرون

مک . همچنین کآوردیمقالب اين کتاب، امکان استفاده از تجربیات موفق ديگر کشورها را فراهم 

 یهارسانهايران از طريق  از جملهخارجی در قبال ساير کشورها  یهادولتتا اهدافی که  کندیم

 یهاسانهر، بهتر شناخته شوند. از اين منظر بررسی و شناخت کنندیمدنبال  شانیمرزبرون

کشورهايی که در سیاست خارجی ايران مهم ارزيابی  خصوصبهکشورهای ديگر  یمرزبرون

 يک کشور، گام یمرزبرون یهارسانه. شناخت و رصد مستمر رسدیم، ضروری به نظر شوندیم

با تهديدهای احتمالی از سوی آن کشور خاص محسوب  یارسانهاول در مقابله فرهنگی و 

 .شودیم

 مرزیبرون یهارسانهاز بررسی وضعیت فعالیت  آمدهدستبهور اجمالی نتايج با مر

ی لیهک ز اساسبريم که ابه اين واقعیت پی میدر اين کتاب، پیش از هر چیز، کشورهای مطروحه 

های قدرت نرم، قدرت مستقیم و غیرمستقیم بر تمام پارادايم طوربههای اين حوزه، فعالیت

 گذارد. ايران اسلامیمی تأثیری نفوذ کشورها در مناطق مختلف جهان وزهسخت، ديپلماسی و ح

پروری خود، نیاز به تکمیل و توسعه سپهر  ستیزی و صلح، ظلمیطلبعدالتنیز با رويکرد 

با  قرارگاه مقدم مقابله عنوانبهمرزی های برونو تقويت هرچه بیشتر رسانه یمرزبرون یارسانه

سلامی و لاب اتا بتواند با شدت بیشتری گفتمان انق نظام سلطه دارد یارسانهجنگ نرم و هجمه 

ايرانی پیشرفت را تبیین کرده و علاوه بر آن، به موازت مقابله با اسلام  -الگوی مستقل اسلامی

هراسی و ايران هراسی و ترويج تمدن اسلامی، انعکاس جامعی از تحولات کشورها، منطقه و 

رائه دهد. ايران اسلامی، يکی از کشورهای قدرتمند جهان و نیرومندترين جهان به مخاطبان ا

مان کشور متأسفانهکشور منطقه است، اما علیرغم جنگ نرم گسترده نظام سلطه علیه ايران، 

ی مستقل نیست و اين يکی از موانع بزرگ برای رساندن پیام انقلاب اسلامی و صاحب ماهواره
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اهمیت دارد اقدامات برای رسیدن به ماهواره ملی و بنابراين است. مرزی های برونتوسعه رسانه

 مستقل تسريع گردد.

مرزی کشورهايی که در اين کتاب برون یهارسانههای فعالیت ترين ويژگیيکی از مهم

رزی مای برونها از فعالیت رسانهمورد بررسی قرار گرفتند، حمايت مالی گسترده و جدی دولت

ی رزمو اعتبارات ويژه به اين مقوله است. بودجه و اعتبارات معاونت برونو اختصاص بودجه 

رزی مزيادی حتی با کمترين بودجه مرسوم در میان برون صداوسیمای کشورمان فاصله بسیار

 کشورهای ديگر دارد.

مرزی در کشورهای جهان که در اين کتاب های برونهای رسانههمچنین واکاوی فعالیت

مرزی ضمن اينکه زبان گويای های بروندهد که رسانهخته شده است، نشان میپردا هاآنبه 

تر از ديپلماسی رسمی ولی در اغلب موارد مواضع قاطع ،ديپلماسی عمومی کشورشان هستند

 فاخر، یهاسريالای نیز به جذب مخاطب از طريق ساخت البته توجه ويژه هارسانهدارند. اين 

-به، تبلیغ جاذمبدأهای نوين پخش، ترويج زبان کشور از همه روش گیریمستندهای الف، بهره

آن کشور دارند. از اين منظر اهمیت دارد  و تمدنهای گردشگری و معرفی ايدئولوژی، فرهنگ 

مرزی برون یهارسانههای مورد اشاره در با اختصاص بودجه مستقل، زمینه تقويت مقوله

 اً چنانچه در سند پیوست حکم ابلاغی مقام معظم رهبریکشورمان هرچه بیشتر فراهم شود. طبیعت

ه مرزی بتبديل معاونت برون ؛به رياست محترم سازمان صداوسیما آمده است العالی()مدظله

مرزی را در رسیدن به اين اهداف هر چه بیشتر سازمانی مستقل زير نظر رئیس رسانه ملی، برون

مرزی در اغلب های بروناشاره شده است، رسانهياری خواهد کرد. چنانچه در اين کتاب نیز 

ی از در بسیار تشانيمأمور برحسبکشورهای جهان، ساختاری مستقل يا شبه مستقل دارند و 

های خود و نهادهای های مالی، فنی و سیاسی دولتهای داخلی، از حمايتموارد بیشتر از رسانه

 مند هستند.بهره ربطشانیذ

رياست محترم سازمان برای  یعسکر یعلهای دکتر مايتدر پايان ضمن سپاس از ح

، از دکتر احمد کاظمی مدير پژوهش کاربردی، یمرزبرون یهاتیفعال روزافزونتقويت و توسعه 
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 ژهيوبه« در جهان یمرزبرون یهارسانه»همکاران آن واحد و کلیه عزيزانی که در تدوين کتاب 

. امید است مينمایم، قدردانی اندگماردهنوين در آن، همت  یهارسانه یهاقالباز  یریگبهره

 یهارسانهدر جهان که رقبای  یمرزبرون یهارسانهخاص  یهایژگيواين کتاب با تبیین 

در آشنا کردن هر چه بیشتر محافل  یمؤثر، گام عملی شوندیمکشورمان محسوب  یمرزبرون

 و پژوهشی با اين مقوله بردارد. یارسانه

 جبلّي پیمان

معاون برون مرزی
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 های برون مرزی آمریکافصل اول: رسانه

در فضای جنگ و بحران شکل گرفتند.  بیشترمرزی آمريکا طی هفت دهه و های برونرسانه

نگاه رهبران آمريکا به تبادل اطلاعات و ارتباطات با ديگر ملل همواره در چارچوب جنگ  درواقع

است. هدهنده نگاه تسلیحاتی آنان به اين رسانهنشان ینوعبهو بحران شکل گرفته است و اين 

راديوی صدای  تأسیس، تنها چند ماه پس از ورود به جنگ جهانی دوم، با م۸۳4۰آمريکا از سال 

يکی از ابزارهای  عنوانبه، از آن پسازآنمرزی خود را آغاز و برون یارسانه یهاتیفعال ۸آمريکا

 ها را به شکل چشمگیری گسترش داده است.سیاست خارجی خود استفاده کرده و اين فعالیت

 در بحبوحه جنگمرزی آمريکاست. پنج رسانه برون در حال حاضر صدای آمريکا يکی از

مرزی آمريکا، ، ديگر رسانه برون۰، راديو اروپای آزاد/راديو آزادیم۸۳۰۲ سرد در ماه جولای

در  مسیکمونای علیه جنگ رسانه منظوربهو  یچکسلواکاولین پخش خود را از نیويورک برای 

است  4که دربرگیرنده دو شبکه راديويی و تلويزيونی مارتی ۹اروپا ارسال کرد. دفتر پخش کوبا

                                                           
1. Voice of America – VOA 

2. Radio Free Europe/Radio Liberty – RFE/RL 

3. The Office of Cuba Broadcasting – OCB 

4. Radio and TV Martí 
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 ۸راديو آسیای آزاد م، آغاز نمود.۸۳۳۲م و ۸۳۱۰پايانی جنگ سرد يعنی  یهاسالکار خود را در 

کشورهای همجوار آن در  ای بر چین و ديگرتمرکز رسانه منظوربهپس از فروپاشی شوروی و 

نیز پس از  ۹و راديو سَوا ۰زبان تلويزيون الحرههای عربشبکه م، آغاز به کار نمود.۸۳۳6مارس 

اندازی ، راهم۰۲۲4در سال  4، تحت عنوان شبکه پخش غرب آسیام۲۲۸۰حملات يازده سپتامبر 

 .۰شدند

مرزی آمريکا با جنگ جهانی دوم متولد شدند، اين ای برونهای رسانهگرچه فعالیت

تنها کمتر از يک دهه از  کهیدرحال، م۸۳۰۹ها در جنگ سرد ساختارمند شدند. در سال فعالیت

، آژانس اطلاعاتی رئیس جمهور وقت آمريکا نهاورجنگ سرد گذشته بود، پرزيدنت آيز

مرزی موجود نظیر صدای آمريکا تحت نظارت ای برونرا داير کرد. نهادهای رسانه 6متحدهايالات

، راديو اروپای آزاد و راديو آزادی تا اوايل حالنیدرعقرار گرفتند.  متحدهايالاتآژانس اطلاعاتی 

، م۸۳7۹ شدند. کنگره در سالسازمان سیا پشتیبانی و هدايت میدهه هفتاد میلادی، مخفیانه توسط 

 متحدهايالاتتحت نظارت و مديريت آژانس اطلاعاتی  به طور قانونیاين دو رسانه را نیز 

 .7درآورد

و در زمان رياست جمهوری کلینتون، کنگره نهادی  ،م۸۳۳4پس از جنگ سرد، در سال 

که بیشتر با مخفف آن يعنی بی.بی.جی شناخته  ۱لمللانیبپخش  رهيمدئتیهشورايی با عنوان 

 یمرزبرون یهارسانهارگان رسمی دولت آمريکا برای مديريت و نظارت بر  عنوانبهرا  شدیم

 ۳آمريکا یالمللنیبقانون پخش  موجببه، م۸۳۳4جی که در سال .بیبیآن کشور ايجاد کرد. 

                                                           
1. Radio Free Asia – RFA 

2. Alhurra Television 

3. Radio Sawa 

4. Middle East Broadcasting Networks – MBN 

5. Weed, 2016 

6. United States Information Agency – USIA 

7. Weed, 2016 

8. Broadcasting Board of Governors – BBG 

9. U.S. International Broadcasting Act of 1994 
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بخشی از  عنوانبهآن کشور را  یمرزبرون یهارسانهتوسط کنگره ايجاد شد، موظف بود تا 

هدف در راستای پذيرش  بر مخاطبان کشورهای یاثربخشديپلماسی عمومی آمريکا يا 

جی بخشی از آژانس اطلاعاتی .بیبیآمريکا در جهان مديريت کند. در آغاز،  یهااستیس

 .۸بود متحدهايالات

جی، .بی.بی، م۸۳۳۳در سال  اما با انحلال اين آژانس و ادغام آن در وزارت خارجه

 .۹، به ارگانی مجزا تبديل شد۰، اصلاح روابط خارجی و تغییر ساختارهام۸۳۳۱قانون  موجببه

از  یورجمهسیرئهشت عضو ثابت آن توسط  ای مستقل يافت.جی وجهه.بی.بیبه اين طريق، 

 و شدندیم دأيیتبرای دوره سه ساله تعیین و توسط سنا  خواهیجمهوردو حزب دموکرات و 

عضو نهم نیز وزير امور خارجه دولت وقت بود. عضويت وزير امور خارجه و نظارت ضمنی 

 یهااستیس دنبال کنندهدر عمل مرزی آمريکا را های برونرسانه ،وزارت خارجه بر اين نهاد

ی اههای مختلف قرار داده بود. انتقادات نسبت به کارآمدی مديريت شورايی بر رسانهدولت

 مرزی آمريکا باعث تلاش برای به وجود آوردن مديريت يکپارچه بر آن شد.برون

و بر اساس بخشی از قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی  ،م۰۲۸6کنگره در سال 

 های جهانیبه آژانس رسانه پس آن ازجی ايجاد کرد. اين نهاد .بی.بی، تغییراتی را در 4م۰۲۸7

های جهانی آژانس رسانه رعامليمدشود. اداره می رعامليمدو توسط يک تغییر نام داده  ۰آمريکا

 آن ازجی .بی.بیسنا برسد. اعضای نه نفره  یدأيتاست و بايد به  جمهورسیرئآمريکا منتخب 

تنها نقشی مشورتی دارند. در حال  6مرزیهای برونتحت عنوان هیئت مشورتی رسانه پس

راديو اروپای آزاد / راديو آزادی، راديو ، آمريکا يعنی صدای آمريکا یمرزبرونحاضر، پنج رسانه 

نس آژا رعامليمدراديو آسیای آزاد و شبکه پخش غرب آسیا همگی زير نظر ، تلويزيون مارتی

                                                           
1. USIA, 2016 

2. Foreign Affairs Reform and Restructuring Act of 1998 

3. Congress, 1998 

4. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 

5. United States Agency for Global Media - USAGM 

6. International Broadcasting Advisory Board 
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بود که در  ۸جان لنسینگ ،. اولین مديرعامل اين آژانسشوندیمهای جهانی آمريکا اداره رسانه

مشغول به  ۰شبکه راديوی ملی آمريکا رعامليمد عنوانبهستعفا داد و م، ا۰۲۸۳سپتامبر  6تاريخ 

سرپرست آژانس  عنوانبه ۹( گرنت تورنرم۰۲۸۳اکتبر  ۸کار شد. در حال حاضر )از تاريخ 

 رعامليمدکند. وی مديريت آژانس را تا زمانی که سنا های جهانی آمريکا فعالیت میرسانه

 مديرعاملقرار دهد به عهده خواهد داشت. تورنر پیش از اين معاون مالی  یدأيتجديدی را مورد 

ش پخ رهيمدئتیهمرزی آمريکا تحت مديريت های برون، نقشه سازمانی رسانه۸آژانس بود. شکل

ها تحت عنوان آژانس نقشه سازمانی اين رسانه ۹و  ۰دهد. شکل نشان می جی( را.بی.بی)

 دهند.نشان میهای جهانی آمريکا را رسانه

 (م5116-م1111) بي.بي.جينقشه سازماني پیشین : 1-1ل شک

                                                           
1. John Lansing 

2. National Public Radio – NPR 

3. Grant Turner 
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 تاکنون(م 5112های جهاني آمریکا )نقشه سازماني آژانس رسانه :5-1 شکل
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 کنون(تا م5112های جهاني آمریکا )رسانهنقشه سازماني آژانس  :8-1 شکل
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. شبکه خبری کنندیمزبان دنیا برنامه تولید  6۸آمريکا در کل به  یمرزبرونهای رسانه

بخشی از راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی  ،۰، بخشی از صدای آمريکا و راديو فردا۸فارسی

م، آژانس ۰۲۸۱. بر اساس گزارش سالانه کنندیمو برای مخاطبین ايرانی برنامه تولید  باشندیم

را در دست اجرا دارد که طی  VOA 365روژه های آمريکا، از اين سال به بعد آمريکا پرسانه

 که آنجا ازکنند. افزايی شده برنامه فارسی تولید میهای صدای آمريکا و راديو فردا همآن فعالیت

دولت به دلیل منع قانونی، حق ندارند مخاطبان داخلی را هدف قرار دهند،  یمرزبرون یهارسانه

سنتی قابل دسترسی نیستند اما از طريق اينترنت در دسترس ها در داخل آمريکا از طرق اين برنامه

 شهروندان آمريکايی قرار دارند.

کانادا، برزيل، استرالیا، هند،  جزبهآمريکا تمام کشورهای دنیا  یمرزبرون یهارسانه

-. بودجه درخواستی آژانس رسانهدهندیممغولستان، ژاپن و کشورهای اروپای غربی را پوشش 

میلیون دلار است که در مقايسه با دو سال  6۹۱م، حدود ۰۲۰۲آمريکا برای سال های جهانی 

میلیون دلار کاهش يافته است. در سال گذشته بودجه مصرفی اين آژانس  ۸7۲حدود  ،نيازاشیپ

ها در برخی اهداف میلیون دلار بود. اين کاهش بودجه به دلیل تمرکز فعالیت ۱۲۱حدود 

. بر اساس گزارش درخواست بودجه استها در ديگر نقاط فعالیت استراتژيک آمريکا و کاهش

 :۹کندپنج هدف استراتژيک را دنبال می متحدهايالات، م۰۲۰۲اين آژانس برای سال 

 ؛در شیوه انتقال پیام خصوصبهها ارتقاء چابکی برنامه -

 ؛هاها بین شبکهافزايش کیفی و کمی همکاری -

 ؛تمرکز بر مخاطبین و مسائل کلیدی -

 ؛افزايش پاسخگويی و ارزيابی کیفیت -

 .همکاری با بخش خصوصی برای ارتقاء میزان دسترسی به مخاطبین -

                                                           
1. Persian News Network 

2. Radio Farda 

3. USAGM, 2019 
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-در اين میان، سومین هدف استراتژيک برای ايران حائز اهمیت است. ايران يکی از کلیدی

ترين کشورهای هدف ارزيابی شده است. ديگر کشورهای دارای اهمیت استراتژيک ويژه 

زبانان و عرب انيجوپناه یهااردوگاهروسیه، چین، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، آفريقا،  :از اندعبارت

 .غرب آسیا

 .پردازدآمريکا می یمرزبرونهای کلی، به معرفی رسانه صورتبه، ۸شماره جدول 
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 کایآمر یمرزبرون هایرسانه فهرست :1-1ول جد
نام

 

سال 
س

تأسی
 

زبان
 

حوزه نفوذ 

جغرافیايی
 

تعداد 
کارکنان

ب  
تعداد مخاط

تخمینی
)میلیون نفر( 

 

بودجه 
۰۲۸4

)میلیون دلار( 
 

بودجه 
۰۲۸۰

)میلیون دلار( 
 

بودجه 
۰۲۸6

)میلیون دلار( 
 

بودجه
 

۰۲۸7
)میلیون دلار( 
 

بودجه 
۰۲۸۱

)میلیون دلار( 
 

بودجه 
۰۲۸۳

)میلیون دلار( 
 

بودجه 
۰۲۰۲
)میلیون دلار( 

 

صدای آمريکا
۸

 

۸۳4۰
 

47
 

زبان 
از جمله

 
انگلیسی، 

ی، ترکی
فارسی، کرد

 

ش از 
بی

۸۲۲
 

کشور 
از جمله
 

ايران
 ۸۲7۱
 ۰7۰7۰
 ۰۲۸76
 ۰۸477
 ۰۸۱7۰
 ۰۰474
 ۰۰67۰
 ۰۰۲7۸
 ۸۱۳7۳
 

راديو اروپای آزاد/راديو آزادی
۰

 

۸۳4۳
 

۰6
 

زبان 
از جمله

 
فارسی )راديو فردا(

 

ی و 
ی مرکز

اروپا
 

شرقی، کشورهای اوراسیا )
از جمله
روسیه و اوکراين(، عراق، ايران، پاکستان و افغانستان 
 

6۰۹
 ۹۹7۳
 ۳۰7۹
 ۸۲۹7۳
 ۸۲۱74
 ۸۰۸7۸
 ۸۰47۲
 ۸۰47۲
 

۱67۱
 

راديو، تلويزيون 

مارتی
۹

 

۸۳۱۰
اسپانیايی 

 

کوبا
 ۸۸7
 

۸7۲
 ۰676
 ۰77۸
 ۰77۸
 ۰77۸
 ۰۳7۸
 ۰۳7۸
 ۸۰7۳
 

راديو آسیای آزاد
4

 

۸۳۳4
 

۳ 
ی، لهجه کانتونی، 

زبان شامل برمه ا

خمر، کره 
ی، زبان تايی، ماندارين، 

تبتی،ا
 

زبان
 

اويغور،
يو 

تنام
 ی

6 
کشور آسیاي

 ی
شرقی: چین، برمه، 

س، ويتنام، کمبوديا، کره شمالی
لائو

 

۰۰۹
 ۰۲77
 4۱74
 ۹۱7۹
 ۹۱7۰
 ۹۱7۲
 447۲
 447۲
 ۹۹7۰
 

شبکه
ی

ها
 

ب آسیا: راديو سوا و تلويزيون 
ش غر

پخ

الحره
۰

 ۰۲۲۰
عربی 
 

۰۰
 

ب آسیا 
ب زبان در غر

کشور عر
از 

جمله
 

عراق و 
 

سوريه
 

عربستان
 

ی،
سعود

ي 
من

صر، لیبی و الجزاير
، م

 

۱6۳
 ۰477
 ۸۲67۰
 ۸۲۳74
 ۸۲۳76
 ۸۸۰7۸
 ۸۸۲7۹
 ۸۸۲7۹
 

۳67۰
 

                                                           
1. Voice of America, 2019 

2. Radio Free Europe / Radio Liberty, 2019 

3. Office of Cuba Broadcasting, 2019 

4. Radio Free Asia, 2019 

5. Middle East Broadcasting Networks, 2019 
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ای هجی، پنج کشوری که بیشترين مخاطبان برنامه.بی.بیم، ۰۲۸4بر اساس گزارش سالانه 

میلیون(، ايران  ۸674میلیون(، نیجريه ) ۹۸74از: اندونزی ) اندعبارتآمريکا را دارند  یمرزبرون

 یهاتيساوب. در همین راستا ۸میلیون( ۳7۳میلیون( و افغانستان ) ۸47۳میلیون(، مکزيک ) ۸۰76)

ها در و انگلیسی )تندری، پشتو  یهازبانراديو اروپای آزاد / راديو آزادی آمريکا در افغانستان به 

هزار صفحه  7۲۲میلیون و  ۸زار بار از سوی مخاطبان مراجعه شده است. ه ۳۰۲م(۰۲۸6ماه اوت 

 بوکسیفاين راديوها در  ۰مورد بازديد قرار گرفته بود. تعداد فالوورهای هاتيساوباز اين 

م، رسیده است. ۰۲۸6میلیون نفر در ماه اوت  ۰/۰ میلیون نفر تا ۹/۸افزايش يافته است و از 

هزار بار  7۲۲م، يک میلیون و ۰۲۸6دری راديو آزادی در ماه اوت ن زبا بوکسیفويدئوها در 

راديو آزادی به زبان پشتو نیز تعداد بازديد ويدئوها  بوکسیفديده شده بودند. در همین ماه در 

نیز با شهروندان  SMS News هزار مورد بوده است. راديو آزادی افغانستان از طريق 46۸

بار در روز از اين طريق  4هزار نفر از مردم اين کشور حداقل  ۰۲۲ی در ارتباط است و ستانافغان

به راديو آزادی رايگان  ۹. در افغانستان ارسال عکس و متنکنندیمخبرهای پیامکی را مطالعه 

 .4کندیمپیامک دريافت  ۰۲۲متوسط  طوربهاست و اين راديو روزانه 

 گیرد.گوناگون در اختیار مخاطبان قرار می یهاروش بهآمريکا  یمرزبرونهای رسانه

های جی، نحوه دريافت برنامه.بی.بیم، ۰۲۸4، بر اساس گزارش سالانه ۰جدول شماره  

 دهد.آمريکا را نشان می یمرزبرون

                                                           
1. BBG, 2014 

2. Follower 

3. Text 

4. Rferl.org, 2016 
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 های برون مرزی آمریکا: نحوه ارائه سرویس برنامه5-1جدول 

های آمريکا، استفاده از شیوه یمرزبرونهای از نکات حائز اهمیت در عملکرد رسانه

 هاآنر ها دهايی است که ارائه سنتی برنامهها در محیطمبتکرانه برای در دسترس قراردادن برنامه

بکه های ش، برنامهشودیمها با مشکل مواجه است. برای مثال در کوبا که دولت مانع پخش برنامه

مرکزِ توزيع،  ۱۰ضبط و از طريق  یدیویدفلش درايو و  4۲۲۲هفتگی روی  صورتبهمارتی 

های خبری روزانه و ويژه نیز از شود. برنامهمرکزِ دوبله در کوبا پخش می 6مرکِز دريافت و  ۸۱

 .۸شود، ايمیل و پیامک به صدها هزار کوبايی فرستاده می(FTP)طريق سیستم انتقال پیام 

 یهارسانهبیش از نیمی از مخاطبان  ،جی.بی.بیم ۰۲۸4بر اساس گزارش سالانه 

آمريکا  یمرزبرون یهابرنامهمحلی کشورهای هدف که  رسانه ۰۰۲۲ قيطرآمريکا از  یمرزبرون

، . برای مثالرندیگیمقرار  هاامیپ، در معرض اين کنندیمرا در ساعات پرمخاطب خود بازپخش 

روتین در ساعات پرمخاطب خود قرار  طوربهصدای آمريکا را  یهابرنامهها در نیجريه کانال

درصد رشد مخاطب را برای  ۰۲د. در آمريکای لاتین اين شیوه دسترسی به مخاطبان، ندهمی

تعاملی مانند کاربردهای  یهاوهیشصدای آمريکا به همراه داشته است. نمونه ديگر استفاده از 

رای مثال ب است. یدسترس بلقاجديد موبايل است که از طريق بازار اپل آی تونز و گوگل پلی 

 .۰ردیگیمپرمخاطب راديو سوا از اين طريق نیز در اختیار مخاطبان قرار  یهابرنامه

                                                           
1. BBG, 2014 

 همان .2
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میلیون نفر  ۹4۰های جهانی آمريکا، حدود م، آژانس رسانه۰۲۸۱بر اساس گزارش سالانه 

، م۰۲۸6سالانه در گزارش  .۸های دولتی آمريکايی دسترسی دارندهای رسانهدر جهان به برنامه

 شدهکیتفک صورتبهآمار  .۰میلیون نفر عنوان شده است ۰7۱م، حدود ۰۲۸6اين رقم در سال 

 ها ارائه نشده است.برای اين سال

 یدسترسقابلجی .بی.بی استفاده موردماهواره  ۱ماهواره از  ۰فارسی از طريق  یهابرنامه

و نیو اسکايز  ۹، يوتل َست، هات برد ۰سیاَست ، عَرَب ست، آ۸۰ستار ه ااز: تل اندعبارتاست که 

7۲۹۹. 

 (زبان 61)کا یآمر یمرزبرون یهارسانهتنوع زباني  :5-1شکل 

                                                           
1. USAGM, 2018 

2. USAGM, 2016 

3. Committee on Foreign Relations, 2010 
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 آمریکا مرزیهای برونتأثیرگذاری رسانهادعای 

-های تحت پوشش خود نشان میهای سالانه دولت آمريکا در خصوص عملکرد رسانهگزارش

اما  ،ندکمیزان دسترسی به مخاطبان ارزيابی می ازنظردهد، آمريکا میزان موفقیت خود را بیشتر 

ا محل هاعضای کنگره و کارشناسان کافی نیست و میزان تأثیرگذاری اين رسانه ازنظراين ارزيابی 

ت در م، در جريان رأی سنا به نامزدهای اوباما برای عضوي۰۲۸۲بهام است. برای مثال در سال ا

جمهوری خواهان، از فرصت استفاده کردند و ارزش وجودی  ژهيوبه، اعضای کنگره، بی.بی.جی

ای گفت: در مصاحبه خواهیجمهورزير سؤال بردند. سناتور تام کوبورن  یکلبهاين نهاد را 

هايی که از رسانه و يا سیاست نهاد در دولت فدرال است. پر از آدم نيترارزشیب بی.بی.جی»

 «.۸دانندرجی هیچ نمیخا

نیز محل مناقشه است. برای مثال  یمرزبرونهای کنگره تعداد مخاطبان رسانه نظر ازحتی 

های م، از میزان دسترسی رسانه۰۲۸۲یته روابط خارجی سنا در سال در جلسه استماع کم

ره بسیار الحشبکه شود که آمريکا به مخاطبان هدف، ابراز نگرانی شده است. گفته می یمرزبرون

داد اقبال اولیه جوانان عرب، تع باوجود، بینندگان کمی دارد. هایعراق استثناء بهبر است و هزينه

است، افت  محور یقیموسهايش تفريحی و درصد برنامه 7۰شنوندگان راديو ساوا هم که حدود 

 .۰درصدی داشته است ۰۰

يکا در جهان در دو دهه اخیر ها میزان مقبولیت آمرکه بر اساس نظرسنجیآن ترمهم

بل ملاحظه است، در يکی قا ۰-۸که در شکل  طورهمانمثال  طوربهاست.  افتهي کاهش شدتبه

 ۸4دهندگان در درصد پاسخ 7۲، بیش از م۰۲۸۱های مؤسسه پیو در سال ترين نظرسنجیاز تازه

 لحاظ وجهچیهبهکشور معتقدند آمريکا در سیاست خارجی خود مصالح ديگر کشورها را يا 

در  شدهکیتفکاين مسئله را به شکل  6-۸شکل  .۹ناچیزی به آن توجه دارد طوربهکند و يا نمی

                                                           
1. Rogin, 2010 

2. Committee on Foreign Relations, 2010 June 9 

3. Wike, 2018b 
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شود نیز میزان اعتماد ديده می 7-۸که در شکل  طورهمان .۸دهدکشورهای مختلف نشان می

در  خصوصبهاين امر در مورد ديگر رؤسای جمهور  .۰مردم دنیا به ترامپ بسیار پايین است

 تری رسیده است.شد اما در مورد ترامپ به حد پايینمورد جورج دبلیو بوش نیز ديده می

 در جهان مریکا آکاهش میزان مقبولیت   :2-1شکل 

                                                           

 همان .1

2. Wike, 2018a 
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 خارجي سیاست در کشورها دیگرنافع م به آمریکا توجه میزانسسه پیو درباره ؤنظرسنجي م :6-1شکل 
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۸6 

 

 المللبسیار پایین ترامپ در سطح بین محبوبیت: 2-1شکل 
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مرزی آمريکا به آنجا رسیده که در سال های برونهای کنگره از ناکارآمدی رسانهنگرانی

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا طرحی را برای ادوارد رويس ، م۰۲۸4

اصلاح »لاحات در طرح اص از جملهآمريکا ارائه داده است.  المللنیباصلاح ساختار پخش 

 یالمللنیبجی با آژانس ارتباطات .بی.بیجايگزينی « م۰۲۸4 متحدهايالات یالمللنیبارتباطات 

مجوز  بخشی از قانون عنوانبهگفته شد، اين طرح  ترشیپکه  طورهمانآمريکا بود.  متحدهايالات

، به تصويب رسید و تغییرات سازمانی و مديريتی را در بر م۰۲۸7دفاع ملی برای سال مالی 

ای ههای جهانی آمريکا تغییر نام داد و رسانهبود که به آژانس رسانه پس آن ازجی .بی.بیداشت. 

مرزی اين کشور تحت رهبری و مديريت يکپارچه مديرعامل قرار گرفت. از ديگر محورهای برون

 خش غربی آزاد/ راديو آزادی، راديو آسیای آزاد و شبکه پطرح تلفیق سه رسانه راديو اروپا

 عنوانهبگذاری بیشتر در صدای آمريکا و سرمايه «شبکه خبری آزادی»آسیا در يک شبکه با عنوان 

 .۸در خارج از اين کشور بود که نهايی نشد متحدهايالاتنماد 

-اختصاص داده می زیمربرون یهارسانهبودجه هنگفتی که به  رغمبهآنچه مسلم است  

 ها ناراضی است.شود، کنگره از بازدهی آن

 یللالمنیبهای خصوصی مرزی دولتی آمريکا و رسانههای برونهای رسانهيکی از تفاوت

های های خبری فعال در حوزههای خصوصی است. کانالای عمل کردن رسانهشبکه ،اين کشور

-ا میهها بر کارآمدی و اقتصادی بودن اين کانالجغرافیايی مختلف با تشريک منابع و برنامه

 یخوببهآيد که از نمونه سی ان ان و سی ان بی سی که در ادامه می طورهمانافزايند. اين امر، 

کرد و يکی از نقاط ضعف آمريکا صدق نمی مرزیبرونهای شود، در مورد رسانهمشخص می

يکا های جهانی آمرازمانی در قالب آژانس رسانهآمد. البته با تغییرات سمی حساببهجی .بی.بی

های مختلف خود را کوشد ارتباطات میان شبکهکه مورد اشاره قرار گرفت، دولت آمريکا می

 ها ايجاد کند.افزايی بیشتری را میان اين شبکهافزايش داده و هم

 

                                                           
1.The United States International Communications Reform Act of 2014 
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 یکاآمر الملليینب يخصوص هایشبکه 

-به فعالیت مرزیبرونهای میلادی، عموماً ملی بود و فعالیت ۱۲های دهه ای تا سالسیستم رسانه

میلادی، معلول دو علت  ۱۲پیکر فراملی از دهه های غولشد. ظهور رسانههای دولتی محدود می

 عمده است:

 .ایديجیتال و ماهواره یهایفناور. ظهور ۸

ازی سخصوصی برای متحدهايالاتالمللی پول، بانک جهانی و . فشارهای صندوق بین۰ 

 ارتباطاتی. یهاسامانهها و و رفع مقررات از رسانه

 در اختیار سرعتبهای جهان را ای، فضای رسانههای بزرگ رسانههای بعد، شرکتدر سال

خبر  های بزرگکه کارشناسان از تسخیر اين فضا توسط معدودی از شرکت یاگونهبهگرفتند 

 .۸پیشرو در اين حوزه نیز آمريکايی بودند هایدادند که تقريباً تمامی شرکتمی

سی  از: سی ان ان و اندعبارتاند ای داشتههای خبری فراملی گستردهدو شبکه که فعالیت

 ۰ارنرآمريکايی تايم و یاچندرسانههای بزرگ ان بی سی که هر يک به ترتیب متعلق به شرکت

 هستند. ۹و کامکست

ونی، سازی و تولید تلويزيخبری، چندين استوديوی فیلمهای علاوه بر شبکه تايم وارنر،

 .دتلويزيونی و انتشارات دار ای، شبکهسینمای زنجیره

آمريکايی )کامکست( به مرکزيت فیلادلفیای آمريکا  یتیچندملشرکت ارتباطات جمعی 

 شرکت تلويزيون کابلی در جهان بر اساس نيتربزرگای و شرکت پخش رسانه نيتربزرگنیز 

 درآمد است.یزان م

                                                           
1. Monthly Review, 2001 

2. Time Warner 

3. COMCAST 
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کانال کابلی و  ۰۲ايستگاه تلويزيونی، ۰6 اين شرکت در حال حاضر دو شبکه تلويزيونی،

، م۰۲۸۰يونیورسال استوديو دارد. درآمد آن در سال  از جملهای چندين مرکز تولیدات رسانه

 .۸میلیارد دلار بود 747۰حدود 

 ان ان يس

ساعته شروع به کار کرد، در حال  ۰4اولین شبکه خبری  عنوانبه، م۸۳۱۲سی ان ان که در سال 

 Turnerای جهانی تبديل شده است. سی ان ان متعلق به شرکت حاضر به يک شبکه رسانه

Broadcasting System  است که بخشی از شرکتTime Warner ۰الملل. سی ان ان بیناست 

ور جهان قابل دسترسی است. اين کش ۰۲۲در  اکنون، آغاز به کار کرد و م۸۳۱۰سپتامبر  ۸در 

شبکه از مرکز سی ان ان در آتلانتا )ايالت جورجیا در آمريکا(، لندن، بمبئی، هنگ کنگ و ابوظبی 

، (Free To Air) اين شبکه تنها از طريق گیرنده قابل دسترسی است ازآنجاکهشود. می پخش

بکه شوند برای رقابت با شلید میهايی که از ابوظبی تومنبع درآمد آن از تبلیغات است. برنامه

 .اندشدهاندازی الجزيره انگلیسی راه

 مرزی سی ان ان به شرح زير است:های برونديگر شبکه

 های برون مرزی سي ان ان: شبکه8-1جدول 

 حوزه نفوذ مرکز تأسیسسال  نام

 سي ان ان اسپانیول

CNN en 
Español 

مرکز سی ان ان در  ۸۳۳7

 آتلانتا، آمريکا

آمريکا، آمريکای لاتین و گینه 

 استوايی

 سي ان ان ترک

CNN Turk 

 ترکیه استانبول ۸۳۳۳

 سي ان ان شیلي

CNN Chile 

 شیلی شهر هوچورابای شیلی ۰۲۲۱

                                                           
1. Ifm, 2016 

2. CNN INTERNATIONAL 
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 Doğan Medya Grubu زبانترک یاچندرسانهشبکه سی ان ان ترک متعلق به شرکت 

کرد که از  یاندازراهخبری به زبان عربی  یتيساوبم،  ۰۲۲۰است. سی ان ان همچنین در سال 

 .شودیمدوحه قطر اداره 

ی موقعیت رژيم صهیونیست یاگونهبهکه  اخراج برخی کارکنان سی ان ان به علت مواضعی

کرد، نشان از تمايل سی ان ان به رژيم صهیونیستی دارد. اخراج ريک سانچز، را تضعیف می

، به علت طرح اين مسئله که سی ان ان م ۰۲۸۲آمريکايی سی ان ان در سال  -مجری کوبايی

 .۸شود، يک نمونه استيهوديان اداره می لهیوسبه

سال  ۰۲اوکتاويا نصر، سردبیر ارشد بخش غرب آسیا سی ان ان نیز پس از در همان سال، 

 نیسمحمدحسید  اللهتيآ فعالیت در اين شبکه، به خاطر توئیتی که در آن در پی درگذشت

 .۰به ايشان ادای احترام کرده بود، از کار اخراج شد اللهفضل

اين شبکه خبری بر مسائل اقتصادی و تجاری تمرکز دارد. اين شبکه که متعلق به شرکت 

 تأسیس، با م۸۳۳۰شرکت بزرگ کامکست، است از سال  رمجموعهيزان بی سی يونیورسال، 

د للی خود را آغاز کرد. يک سال بعالمبه مرکزيت سنگاپور فعالیت بین «سی ان بی سی آسیا»

 شد و از ايستگاه لندن شروع به فعالیت کرد. أسیست «ی سی اروپاسی ان ب»

 ۹آفريقا وغرب آسیا  ،شبکه سی ان بی سی اروپا با نام سی ان بی سی اروپا در حال حاضر

اين  تسايوبکند و در اين سه منطقه قابل دسترسی است. بر اساس اطلاعاتی که فعالیت می

میلیون  ۰77ماهانه به بیش از  ،«آفريقا و غرب آسیا ،سی ان بی سی اروپا»شبکه ارائه کرده است، 

میلیون  ۸۹۲درصد ثروتمندترين جوامع اروپايی، دسترسی دارد. بیش از  ۰۲ از جملهبیننده، 

د. بیننهای کابلی ديجیتال میو شبکه Astra 1D/Eخانوار در اروپا اين شبکه را از طريق ماهواره 

بانک و مؤسسه مالی از اين شبکه  ۸4۲۲و بیش از  ستاره اروپا ۰و  4 یهاهتلعلاوه بر اين، اکثر 

                                                           
1. Cbsnews, 2010 

2. The Guardian, 2010 

3. CNBC EMEA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fan_Media_Group
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ته های آخر هفها و در برنامه، شب«آفريقا و غرب آسیا سی ان بی سی اروپا،»کنند. استفاده می

روز دنیا و  یدادهايروهای مربوط به خود از تنوع بیشتری برخوردار است و مستند، برنامه

 .۸کندورزشی و تفريحی پخش می یهابرنامههمچنین 

 Africa شرکت با حق امتیاز (CNBC Africa)، سی ان بی سی آفريقا م۰۲۲7در سال 

Business News (PTY) LTD به مرکزيت شهر ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی، شروع به ،

 .۰فعالیت کرد. حوزه فعالیت اين شبکه جنوب صحرای آفريقا است

سی ان  المللیبینهای نیز يکی ديگر از شبکه (CNBC World)سی ان بی سی جهان 

و  شودیمالمللی سی ان بی سی تولید های ملی و بینبی سی است که با استفاده از ديگر شبکه

در سراسر جهان قابل دسترسی است. دفاتر اين شبکه در سنگاپور و لندن است و استوديوهای 

 .۹شهر اروپايی قرار دارند ۰۰توکیو و ، بانکوک، تايپه، سیدنی، شانگهای، کنگهنگآن در 

های ديگر در کشورهای علاوه بر چهار شبکه فوق، سی ان بی سی با مشارکت شرکت

 اندازی کرده است.مختلف، تعداد ديگری شبکه خبری اقتصادی راه

در ترکیه، سی ان بی سی  CNBC-Eدر ايتالیا،  Class CNBCتوان به از اين میان می 

 CNBC Awaazو  CNBC-TV18در ژاپن،  Nikkei CNBCمتحده عربی،  عربیه در امارات

در لهستان اشاره  TVN CNBCدر پاکستان و  Samaa TVو  CNBC Pakistanدر هند، 

 .4کرد

بی مستقر شده و دفاتر ديگری نیز در ابوظبی، ای درسانه کسی ان بی سی عربیه در شهر

خبرنگاران اين شبکه در مراکز اصلی  رد وجده، رياض، قاهره، کويت، بحرين، قطر و لندن دا

 .۰سی ان بی سی يعنی لندن و سنگاپور نیز فعال هستند

                                                           
1. Cnbc, 2016 

2. Cnbcafrica, 2016 

3. CNBC World, 2016 

4. CNBC, 2007 

5. Cnbc Arabia, 2016 
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 های برون مرزی آلمانفصل دوم: رسانه

 مقدمه

آلمان پخش گرديد و متعاقب آن ، در م۸۳۹۰مارس  ۰۰زنده تلويزيونی جهان در  برنامهنخستین 

زنده در برلین و هامبورگ  صورتبه، رويدادهای مسابقات المپیک در اين کشور م۸۳4۰در سال 

 یهابرنامهکوشید با گوبلز،  يوزف به رهبری ،وزارت تبلیغات آلمان نازیبه نمايش گذاشته شد. 

ضد يهود را در جهان گسترش و عقايد برتری نژادیدر خصوص  رايش سوم سنجیده، نظريات

راديويی،  یهاتیفعالاما با تشديد جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، کلیه برنامه و  .دهد

در آلمان متوقف و مطبوعات آلمان چندين نسل تحت لیسانس متفقین  یاروزنامهتلويزيونی و 

 منتشر شدند.

 هارسانهبرای احیای  یاقطعنامه، متفقین در م۸۳4۱سال پس از شکست آلمان، در سال سه 

زار در آلمان غربی برگ «مطبوعاتبررسی مسائل مرتبط با »در اين کشور، کارگروهی با عنوان  

کردند که نتیجه آن تغییر فضای مطبوعات تحت لیسانس بود که در تهیه خبر و تفسیر آن در 

 رايش سوم از آزادی نسبی برخوردار بودند. خوردهشکست یهاهرسانمقايسه با 

اعضای آلمانی به سرکردگی کنراد ادناور، رئیس وقت پارلمان و کارلو اشمیت، معاون 

قرارداد  لافبرخايالت ورتنبرگ، در مذاکرات خود با کارگروه متفقین تلاش کردند تا  ريوزنخست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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، در مناطق تحت اشغال م۸۳4۳لغی گردد. تا سال پس از جنگ، قانون مطبوعات تحت لیسانس م

 .شدیمروزنامه تحت لیسانس متفقین منتشر  ۸۹7متفقین در آلمان 

 هانامهروزمذکور، سرانجام متفقین موافقت نمودند که  کارگروهيک سال پس از تشکیل 

ائل مالی با مسبه دلیل نبود مخاطب  هاآنمستقل و با عناوين سابق خود منتشر شوند اما انتشار 

آلمان با بودجه دولتی فعالیت خود را  هایرسانهو مشکلات عديده مواجه شد و از همان زمان 

شنیداری و ديداری آلمان با بودجه دولتی اداره  هایرسانهآغاز نمودند و تا به امروز نیز اکثر 

 .شوندمی

در دو مسیر  با تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی دوم، سرنوشت تلويزيون آلمان هم

 )آلمان غربی( ، در دو کشور جمهوری فدرال آلمانم۸۳۰۲مختلف رقم خورد و سرانجام در سال 

زمايشی آ طوربههای مستقل تلويزيونی پخش برنامه ،شرقی()آلمان  و جمهوری دموکراتیک آلمان

 آغاز شد.

 وله( یچهآلمان )دو مرزیبرون یزیونيو تلو یویيراد یهابا شبکه یيآشنا

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ورزشی آلمان است  مرزیبرون، تنها شبکه ۸دويچه وله

اما مقامات دولتی و سیاسی اين کشور، در ظاهر  ،شودیم تأمینکه بودجه آن از سوی دولت 

 و مديريت آن ندارند. هابرنامه تأمیندخالتی در روند  گونههیچاجازه 

جدی و متعادل، موجب افزايش علاقه جهانی  یخبررسانفعالیت و عملکرد دويچه وله در 

های جديد پاسخی برای تقاضاهای به آلمان شده و دويچه وله توانسته است با عرضه برنامه

در اروپا، آمريکا، آسیا و آفريقا باشد. به همین دلیل دويچه وله شمار خبرنگاران  فزاينده مخاطبان

مناطق مختلف دنیا را افزايش داده است و اکنون در کنار دفاتر خود در مسکو، بروکسل  خود در

ويچه يف افتتاح کرده است. دنیجريه( و کیلاگوس )نیز در بانکوک، قاهره،  دفاتریو واشنگتن و 

 کشور جهان دفتر نمايندگی دارد. ۸۲۲وله در بیش از 

                                                           
1. DEUTSCH WELLE 
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م، کانال خبری ۰۲۸۰ژوئن سال  ۰۰ر های خود، داين شبکه در راستای گسترش فعالیت

ساعته اين کانال با انتشار  ۰4های اندازی کرد. پخش برنامهدويچه وله به زبان انگلیسی را راه

 نیز همراه شده است.بايل دويچه وله نسخه تازه اپلیکیشن مو

 یهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیايچهار کانال تلويزيونی به زبان در حال حاضردويچه وله 

 و عربی دارد.

يک شبکه تلويزيونی فارسی دويچه وله نیز  یاندازراهاز  يیهاصحبتاخیر  یهاسالدر 

 آن قرار گرفته است. سايتوبمطرح شد و تاکنون چندين گزارش ويديويی نیز بر روی 

تنها از طريق ثبت  زبانیآلمانکانال تلويزيونی  ۰۰دويچه وله برای دسترسی رايگان به 

 ايجاد کرده است. یاسامانهايمیل شخصی 

 وله یچهدو يآت یهابرنامه

هم های مدويچه وله بر اين نظر است که اروپا، آمريکای لاتین، آفريقا و آسیا همچنان از بخش

های اجتماعی و همچنین شبکه خبرنگاران دنیا برای آلمان هستند. بر اين اساس بخش رسانه

نیز مستقیماً به  وله چهيدودر اين راستا خبرنگاران  .تقويت شده است شیازپشیب دويچه وله

های گوناگون اجتماعی در کشورهای مختلف گزارش نقاط مختلف دنیا سفر و درباره گرايش

 .کنندمی رسانیاطلاعتهیه و 

"Made For Mindes"کانال خبری جديد دويچه وله فعالیت رسمی خود را با شعار

خواهد مشخص کند که مخاطبان دويچه ز کرده است. دويچه وله مدعی است با اين شعار میآغا

تقويت حضور و  سازنهیزمدرباره دويچه وله  مخاطبان یگذارارزشای هستند و وله افراد ويژه

 تولیدات اين نهاد خواهد شد.
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 وله یچهدو یهایکیشناپل

-و اندرويد )موبايل و تبلت( در IOS یهاسامانهجديدترين نسخه اپلیکیشن دويچه وله برای 

App Store  وGoogle Play  قرار گرفته است. کاربرانی که از نسخه پیشین اپلیکیشن دويچه

 .نندکمیاپلیکیشن را دريافت  یروزرسانبهخودکار پیام  صورتبهکردند، وله استفاده می

 یهاکانالهای خبری و تحلیلی، پخش زنده مخاطبان در اپلیکیشن جديد به گزارش

ی پیدا دسترس ديا سنتر(،یای سايت دويچه وله )متلويزيونی آلمان و همچنین قسمت چندرسانه

 خواهند کرد.

ود و يا شسرعت استفاده میشده که اگر از اينترنت کم یزيربرنامه یاگونهبهاپلیکیشن 

تواند نسخه بدون عکس جويی کند، میصرفهخواهد در مصرف اينترنت موبايل مخاطب می

نسخه آفلاين سايت را فعال کند تا خبرها و  تواندیمهمچنین کاربر  .اپلیکیشن را فعال نمايد

 ها بدون ارتباط اينترنتی هم قابل دسترس شوند.گزارش

وتی و ص مطالب نوشتاری و تواندیمهمه مطالب اپلیکیشن قابلیت بايگانی دارند و کاربر 

 ها دويچه وله نگهداری کند.مندیرا در بخش علاقه اشموردعلاقهتصويری 

های نسخه جديد اپلیکیشن دويچه وله است. در امکان آپلود فايل يکی ديگر از ويژگی

ای برای ارسال فايل وجود دارد. با استفاده از اين گزينه« (My DW)هامندیعلاقه»پايین قسمت 

موجود در حافظه دستگاه را برای دويچه وله ارسال و يا مستقیماً عکس های توان فايلامکان می

 و ويدئو ضبط و آپلود نمود.

افزون بر اپلیکیشن، نسخه موبايل سايت دويچه وله هم قابل استفاده است. همچنین 

 و... قابل دريافت است. تويیتردر تلگرام، اينستاگرام، وله دويچه 
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 وله یچهمسابقات دو

. کاربران اينترنتی در سراسر گرددیمبرگزار  سالههمهزبان  ۸4 لاگ نويسی دويچه وله بهمسابقه وب

را برای مسابقات وبلاگ نويسی دويچه وله،  شان منتخبزبان، نامزدان  ۸4با  توانندیمجهان، 

به  دتواننیمکه  شودیمداده  يیهاوبلاگو  سايتوبپیشنهاد کنند. جايزه به  BOBS موسوم به

ن در اجتماعی و تقويت آزادی بیا یهاتیفعالنحو بسیار عالی از امکانات شبکه اينترنتی برای 

، جوايزی گرددیمفارسی برگزار  از جملهزبان  ۸4مسابقه جايزه بابز که به  .اينترنت استفاده نمايند

ه در نظر گرفته موضوعی که برای مسابق ۹4. از نمايدمیاينترنتی عطا  هایفعالیترا به بهترين 

های حاضر در مسابقه کانديدايی معرفی موضوع عمومی است. بدين معنی که همه زبان 6اند، شده

های هر محدوده زبانی در دو پردازند. در بخش ديگر مسابقه، بهترينکنند و به رقابت میمی

 :شوندمیعمومی گذارده  یریگیرأموضوع زير به 

 (Best Blog)بهترين وبلاگ  -۸

  (Best Person to Follow)بهترين شخص برای دنبال کردن -۰

 یریگیرأو يک برنده از طريق  داورانئتیهموضوع عمومی يک برنده از سوی  6در 

های ر زباند «بهترين شخص برای دنبال کردن»و  «وبلاگ ممتاز»شوند. انتخاب آنلاين برگزيده می

ای هگیرد. موضوعآنلاين صورت می یریگیرأمسابقه، بر عهده کاربران است و فقط از طريق 

از: بهترين وبلاگ، بهترين  اندعبارتآنلاين(  یریگیرأو  داورانئتیهعمومی )برگزيدگان 

نوآوری، بهترين فعال اجتماعی، جايزه ويژه بهترين گزارشگران بدون مرز، جايزه اجلاس جهانی 

کاربران(، بهترين شخص برای دنبال  یرأهای ممتاز در چهارده زبان )با ها، انتخاب وبلاگانهرس

 کاربران. یرأبا   (Best Person to Follow)کردن

و  للیالمبینمتشکل از داوران  ئتیهبرندگان مسابقه وبلاگ نويسی دويچه وله را يک 

عضوی، برندگان را  ۸۰ ئتیه. اين کنندمیآنلاين، انتخاب  طوربه یریگیرأکاربران اينترنتی با 

ين آنلا یدهیرأ. کاربران اينترنت با کنندمیشامل مسابقه، انتخاب  هایزبانگروه در همه  6از 
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هزار  ۹م، بیش از  ۰۲۸4. در سال رندیگیمگروه اين مسابقه تصمیم  ۹4در مورد اعطای جايزه به 

 دادند. یرأ نينفر آنلاهزار  6۲شد و بیش از  ارائهوبلاگ به بخش مسابقه 

 وله( یچهنت در دو يج یآ یهایتفعال) نگارانروزنامه يالمللینشبکه ب

 آموزشی مرکز هایفعالیتفارسی خود منتشر کرده،  سايتوبدر گزارشی که در  ولهدويچه 

ت( از )آی جی ن نگارانروزنامه المللیبینرا تشريح کرده است. شبکه  نگارانروزنامه المللیبین

بکه است. ش یاحرفه نگاریروزنامهيادگیری و ارتقای سطح کیفی  نهیدرزمهای مطرح سايتوب

 یرساناطلاعآموزشی و  هایفعالیتها، فرصتی برای ارتقای مهارت نگارانروزنامه المللیبین

فراهم کرده است. بر اين اساس، سايت آی جی نت  «آی جی نت»و« آی سی اف جی»آموزشی

ی های تحصیلهای مطالعاتی در آلمان، بورسفرصت»برای تحقق اهداف آموزشی خود، به معرفی

 پرداخته است.« ، عکاسان و وبلاگ نويسان در آلماننگارانروزنامهويژه 

  ICFJسايت آموزشی یاندازراهآموزشی رايگان به زبان فارسی،  یهادورهبرگزاری 

Anywhere  سسه پوينتر از ديگر ؤبا همکاری م المللیبینآموزشی اخبار  سايتوب تأسیسو

 است.« آی سی اف جی»های فعالیت

 وله یچهدو يار سازمانتساخ

وی مديريت تولید،  رمجموعهيزتشکیلات دويچه وله رياست سازمان قرار دارد. در  رأسدر 

مديريت فنی و پشتیبانی، مديريت اداری و مديريت دانشکده دويچه وله قرار دارند. همچنین در 

، کمیسیون بودجه، ريزیبرنامهکنار حوزه رياست شورای راديو، شورای اداری، کمیسیون 

ست، امور اکمیسیون فنی و پشتیبانی، کمیسیون دانشکده دويچه وله، منشی رياست، مدير دفتر ري

ی اداره رسیدگ ، امور حقوقی، نماينده شورای محلی برلین، نماينده شورای محلی بن،المللبین

 به تخلفات اداری قرار دارند که مستقیماً با رياست دويچه وله در ارتباط هستند.

نماينده کلیسا، نماينده ، هارسانهنظارت بر  ئتیهسای دويچه وله با حضور نماينده ؤر

، نمايندگان مجلس و دولت محلی، نماينده شورای شهر و ربطیذ یارسانه اندرکاراندست

http://www.dw-world.de/dw/0,,641,00.html
http://www.icfjanywhere.org/fa
http://www.icfjanywhere.org/fa
https://www.newsu.org/fa/courses/intl
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. کانديدای رياست بايد در سنوات خدمتی شودیممختلف دويچه وله انتخاب  یهابخشسای ؤر

 اشد.کسب کرده بخود را  یارمجموعهيزو مديريتی خود بالاترين امتیاز و رضايت کامل کارکنان 

م، فرستنده صدای آلمان دويچه وله، کار خود را آغاز کرد. اين نخستین ۸۳۰۹ ماه مه ۹در 

يک فرستنده  افتيیمدر جنگ جهانی دوم اجازه  هاینازبار بود که آلمان پس از شکست 

مستقل، بر پا نمايد. اين شبکه در ابتدای فعالیت خود تنها اجازه داشت روزانه به مدت  المللیبین

 ی خبری خود قرار دهد.هابرنامهانان خارج از کشور را تحت پوشش ساعت، آلمانی زب ۹

کارمند  ۸۰۲۲دارای  زبان مختلف جهان، ۹۲با پخش برنامه به  دويچه وله در حال حاضر

 DWبخش 4ملیت مختلف، در  6۲هزار نفر از  ۹حدود  یطورکلبههمکار آزاد است.  ۸۰۲۲و 

 دانشکده دويچه وله، مشغول فعالیت هستند.يعنی راديو، تلويزيون، اينترنِت و 

میلیون نفر مخاطب  ۱6متوسط  طوربهو  مجموعاًمختلف دويچه وله در هفته  یهابخش

 میلیون نفر با اين شبکه ارتباط مستقیم دارند. ۹۹۲دارد و 

 وله یچهدو يسازمان يوابستگ

از دولت دريافت بودجه خود را  کهنياآلمان و دويچه وله علیرغم  یداریشن یداريد هایرسانه

اما بر اساس قانون اساسی و بر اساس قانون مطبوعات وابستگی سازمانی به دولت ندارند.  کنندمی

 در آلمان مستقل و منتقد دولت هستند. هارسانه

طبق قانون اساسی آلمان، دولت مسئولیت حفاظت و حراست از جريان آزاد اطلاعات را 

دستیابی مقامات، مسئولین، نهادهای تصمیم  منظوربه هارسانهبرای  یبسترسازبر عهده دارد و 

نیز وظیفه  المللیبینداخلی و  یهابحرانو  هاتنش، هاچالشگیر و مردم به خبرها و اطلاع از 

 دولت است.

 یهاگزارشو انتشار خبر و تهیه  یسازآمادهدولت موظف است در تمامی مراحل 

ی به برای دستیاب هاآن، اسباب و امکانات فعالیت آزادانه هارسانهم کارکنان مطبوعاتی برای تما
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 وابسته به خود ایاز نهاده یریگبهرهمنابع خبری و حتی اطلاعاتی را فراهم سازد اما دولت با 

 را به همکاری و يا تمجید از خود وادار کند. هارسانهاجازه ندارد 

: که داردیماشعار  مطبوعات مورد آزادیدر  آلمان رالفد جمهوری قانون اساسی ۰ ماده 

 دسترسیتواند از نمی کسو هیچ آزادند ريتصوگفتار، نوشتار و  صورتبه مطالب افراد در بیان

 باشد. قوانین جامعه امنیت مخل اطلاعات اين کهنياممانعت کند، مگر  اطلاعات ها بهآن آزاد

 .کشور است مطبوعاتی قوانین کنندهنییتع ايالتی مطبوعاتی

-ندارد دست حق کسشده است که هیچ دیتأک مطبوعات ژهيوقانون  عمومی در قوانین

 قانونی تواند از حقنمی قدرتیو  دولت کند و هیچ همکاری را مجبور به مطبوعات اندرکاران

د بازجويی و پیگر تحترا  نمايد و يا آن ممانعت اطلاعات به آزادانه دستیابی برای مطبوعات

 قانونی قرار دهد.

 را به خاطر انتقاد از نگارانروزنامهخبرنگار و يا  تواندینمبر اساس قوانین آلمان، دولت 

امنیتی به تطمیع و يا تهديد  اینهادهدولت توقیف، محکوم و يا زندانی کند. اگر دولت و يا 

تحريريه مبادرت کنند، دادگاه قانون اساسی )امنیت داخلی( وارد عمل  ئتیهخبرنگاران و يا 

تا آزادی مطبوعات تضمین گردد. دولت و حتی دادستان حق ندارند خبرنگاران و يا  شودیم

 تحت پیگرد قضائی قراررا به خاطر انتقاد و يا افشای تخلفات مقامات آلمانی  نگارانروزنامه

صنفی به  یهاانجمنرا محکوم نمايند. اگر تخلفی روی دهد دادگاه مطبوعات و  هاآندهند و 

 .کنندمیموضوع رسیدگی 

هستند و به دولت و سیاستمداران  رسانیاطلاعنیز ضامن آزادی بیان و جريان آزاد  هارسانه

ا ر دولتمردان علیه رسانیاطلاع حق که است ايیاز معدود کشورهآلمان رويکردی انتقادی دارند. 

 .است شمرده صريحاً در قوانین محترم
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 وله یچهبودجه دو

بکه اين ش هایفعالیت روند دراما دولت دخالتی  شودیم تأمینبودجه دويچه وله از طريق دولت 

ندارند. بودجه اين شبکه پس از تصويب مجلس آلمان از سوی دولت پرداخت  یارسانهعظیم 

 میلیون يورو بالغ گرديد. ۹۰4م، به ۰۲۸۰. بودجه دويچه وله در سال گرددیم

آلمان و سیاستمداران اين کشور در تصويب بودجه از برنامه و  پارلمان ندگانينمااکثريت 

پارلمان  یهاونیفراکس، تمام م۰۲۸۰. در سال کنندمیوظايف آتی دويچه وله استقبال و حمايت 

بودجه دويچه وله، تداوم فعالیت آن را  تأمینفراکسیون حزب چپ از دولت خواستند با  جزبه

 فراهم و تضمین نمايد.

و عملکرد خود در  تأثیر، یاصفحه ۸۱۲گزارش ، در يک م۰۲۸4دويچه وله، در سال 

 «لتفرمپاستراتژی مولتی » گذشته را طرح و از تدوين يک برنامه عملی برای آينده، تحت عنوان

که بر ادغام سه بخش راديو، اينترنت و تلويزيون مبتنی است، خبر داد. دويچه وله اين طرح را 

ر پارلمان، طرح و بودجه فراوان د یهابحثآن به پارلمان ارائه کرد و پس از  یهانهيهزهمراه با 

 میلیون يورويی آن به تصويب رسید. ۹۲۲حدوداً 

تمرکز بر اينترنت و تلويزيون و کاهش  یسوبهآينده دويچه وله  یریگسمتهمچنین 

 راديو مورد استقبال و حمايت اکثريت اعضای پارلمان قرار گرفت. هایفعالیت

 اول و دوم سراسری و یهاشبکهه بودجه بايد به اين نکته توجه شود ک تأمیندر بحث 

تجاری پخش کنند و از  یهایآگهشب  ۸۲دولتی تلويزيون آلمان تنها مجازند تا پیش از ساعت 

ش بخشی از بودجه خود، از امتیاز پخ تأمین منظوربهخصوصی،  یهاشبکهاين ساعت به بعد تنها 

 تجاری برخوردارند. هایآگهی

ديداری و شنیداری آلمان را دولت از طريق اخذ عوارض مستقیم  هایشبکهبودجه اکثر 

هیزاتی . پلیس آلمان مجهز به تجکندیم تأمیناز هر دستگاه راديو و تلويزيون،  کنندگاناستفادهاز 

و هر خانه و يا آپارتمانی که امواج  پردازدیممختلف شهر به گشت زنی  یهامحلهاست که در 
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 یهامهيجر، ولی عوارض آن را پرداخت نکرده باشد، با نمايدمیدريافت تلويزيونی و راديويی را 

 سنگین مواجه خواهد کرد.

 وله یچهشبکه دو یکردرو 

قوی در جهان است تا بتواند مواضع  یاچندرسانهالمللی رويکرد شبکه دويچه وله حضور بین

ی هابرنامهبه گوش جهانیان برساند. امروزه محتوای  واسطهیبمختلف و  هایزبانآلمان را به 

. اين شبکه اعلام گرددیمتفسیر « هافرهنگها و پل تفاهم میان ملت»دويچه وله در چارچوب 

دارد. دفاع از حقوق  شمولجهانکه سهم به سزايی در فرآيند ايجاد و تداوم جامعه مدنی  داردیم

ويت نهادهای دموکراتیک و دفاع از حقوق زنان از ارکان بشر، دفاع از آزادی بیان و عقیده، تق

 .گرددیمدويچه وله محسوب  هایفعالیتاساسی 

های مختلف اروپا آلمان به زبان یهادگاهيددويچه وله بیان  یهاتیمسئوليکی ديگر از 

سیاسی، اقتصادی و مالی اتحاديه اروپا است. دويچه وله تنها شبکه  یهابحراندر خصوص 

ست سیا بیپرفرازونشآلمان با مخاطب متنوع جهانی است که همواره پیرامون روند  مرزیبرون

 .کندیمارائه  یرگذاریتأث یهاآلمان گزارشخارجی جمهوری فدرال 

از آلمان  ريپذتیمسئولدويچه وله همواره با کار ژورنالیستی خود بر انتقال تصوير مثبت و 

نظرات متفاوت جهانیان درباره آلمان را نیز انعکاس داده  زمانهمبوده و  رگذاریتأثبه جهانیان 

 است.

-نبی مربوط به حفظ منزلت و اعتبار آلمان در صحنه یهابخشاين سازمان همچنین در 

ای ه، کمک به تفاهم بین ملّتهاتمدن، گفتگوی طرفانهالمللی از راه خبررسانی درست و بی

تساهل و مدارا، آشنا ساختن مردم ديگر کشورها با فرهنگ گوناگون، تلاش در راستای گسترش 

ای، با اغلب کشورهای دنیا دانش و اسلوب کار رسانه ها دربارهآلمان و اروپا، انتقال دانسته

 همکاری دارد.
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، تهیه گزارش درباره فرهنگ و رسانیاطلاعتقويت مناسبات فرهنگی و آموزشی در کنار 

. فعالیت ديآیم حسابوله بهآلمانی، جزو وظايف اصلی دويچه آموزش و نیز حمايت از زبان 

اين سازمان در توسعه جهانی زبان آلمانی موجب شده است تا جايگاه زبان آلمانی در بسیاری 

دا کند. دويچه ارتقا پی المللیبیناز کشورهای اروپايی و آسیايی پس از زبان انگلیسی به زبان دوم 

به زبان آلمانی،  مندعلاقهوله برای آموزش آنلاين زبان آلمانی و جذب مخاطب متخصص و 

 ی زيادی تدارک ديده است.هابرنامه

 وله یچهدولت آلمان از دو یتحما یزانم

 تأمینبه نام دويچه وله دارد که بودجه آن از سوی دولت  مرزیبرونآلمان تنها يک شبکه 

آن تولید برنامه توسط شبکه دويچه وله با  در پیو  یاماهواره. همه تجهیزات فنی و شودیم

از  یاژهيو. البته در مقابل اين حمايت، دولت انتظارات ردیگیمدولت صورت  یابودجهحمايت 

 اختصاصی مکرر ندارد. حتی در آلمان مصاحبه یهامصاحبهدويچه وله برای تبلیغ دولت يا انتظار 

کوچک محلی به يک فرهنگ سیاسی تبديل شده که دلیل آن نیز  یهاروزنامهمقامات دولتی با 

کوچک و مخاطبان محلی است. تنها مسابقات ورزشی که اهمیت به  هایرسانهاهمیت دادن به 

اوی و يک شب در میان از سوی مس طوربهتجاری دارد،  هایآگهیسزايی نزد افکار عمومی و 

 .گرددیماول و دوم آلمان پخش  هایشبکه

مجله  6۲۲۲، بیش از نامههفته ۹۲روزنامه، ۹۰۲خبرنگار،  ۰۱۲۲۲در حال حاضر بیش از 

ايستگاه راديويی و  ۸۰۲شبکه تلويزيونی،  ۰۰، ...علمی، تخصصی، تفريحی و یهابخشدر 

 نددهیممیلیون نسخه مطبوعاتی تشکیل  ۹۲بوعات آلمان را با کاربر اينترنتی، خانواده مط هاونیلیم

 درصد رسیده است. 7۰ مختلف به هایرسانهو ضريب مراجعه مردم به 

حضور  و پردازدیمکمتر به سیاست داخلی آلمان  المللیبینيک رسانه  عنوانبهدويچه وله 

 هایتفعالیدر  وجهچیهبهفیزيکی مقامات اين کشور در اين شبکه قابل توجه نیست. دولت 

 ای دخالتی ندارد و خود بخشی از رسانه است.رسانه یاحرفه
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 آن یرگذاریتأثوله و  یچهتوسعه دو یالگو

و استقرار آرامش در مناطق  هابحران، بروز هاتنشتحولات،  فرود و فراز برحسبدويچه وله 

و زمانی که نیازی به شنیدن صدای آن  کندیمی خود را تنظیم و تولید هابرنامهگوناگون جهان، 

 .کندیميش را تعديل و يا متوقف هابرنامهاحساس نشود،  يیهانیسرزم در

بالکان بالا گرفت، بخش آلبانیايی دويچه  رهيجزشبهم، که بحران ۸۳۳۰برای نمونه در سال 

ايتالیايی، هلندی،  هایزبانبه  هابرنامه، م۸۳۳۱ولِه کار خود را آغاز کرد. به همین ترتیب در سال 

يی هم هستند که از هابرنامهخود را متوقف کردند. در اين میان،  هایفعالیتدانمارکی و نروژی 

وجود تنش يا آرامش در آن  برحسب هاآنيا مدت زمان پخش  شودیمکاسته  هاآنمدت پخش 

 .ابديیممنطقه، کاهش و يا افزايش 

بررسی آماری در سراسر جهان انجام  ۹۲۲بیش از  تاکنونم، ۸۳۱۲نهاد دويچه وله از سال 

ها، را تنظیم و تولید کنند. بر پايه اين آمار هابرنامهبدانند چگونه بايد  اندرکاراندستداده است تا 

 Email صورتبه هاآنهزار نامه به دويچه وله رسیده است که بسیاری از  7۲۲ م،۰۲۸۰در سال 

 استفاده  DWیهابرنامهمیلیون نفر در سراسر جهان از  ۳۲در هر هفته . طبق اين آمارها اندبوده

. دهندیمکسانی هستند که پیوسته به راديو صدای آلمان گوش  هاآنمیلیون نفر از  6۰که  کنندیم

و  دشونیمانگلیسی و آلمانی از اوضاع جهان باخبر  هایزبانمیلیون شنونده به  ۰۰از اين میان 

 .رندیگیمی دويچه وله بهره هابرنامهادری خود از بقیه به زبان م

اجتماعی، کاهش و يا افزايش علاقه مردم به شنیدن  یهایدگرگون برحسبطبیعی است که 

ی اين بخش در مناطق گوناگون جهان کاهش و افزايش دارد. برای نمونه هابرنامهراديو، 

یلى سواح هایزبانی اين شبکه به هابرنامهمیلیون نفر به  ۰۲در تانزانیا و نیجريه حدود  کهیدرحال

 .اندشدههزار نفر  7۲۲در پاکستان  اردوزبان، شنوندگان دهندیمگوش  و هوسا
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فارسی، چینی، هندی، اندونزيايی، انگلیسی، اردو،  هایزباندويچه وله برای آسیا به 

، بیش از م۰۲۸۰در سال  هایبررس. بر اساس آخرين کندیمامه پخش بنگالی، پشتو و دری برن

 .اندکردهی مختلف دويچه وله مراجعه هابرنامهمیلیون نفر در جهان به  ۹۹۲

دويچه وله است و  یهاتيسامهم اين سازمان بزرگ، اينترنت و  یهابخشيکی ديگر از 

بار و آخرين اخ هاگزارشجدا از کار راديويی و تلويزيونی، جديدترين  هرروزکارکنان اين شبکه 

مراجعه به صفحه اينترنتی دويچه  ازنظر. در اين بخش، گذارندیم مندانعلاقهجهان را در اختیار 

 و سايت فارسی اين اندگرفته، در مقام دوم جای هايیقايآفرپس از  زبانانیفارسوله، ايران و 

 دارد. کنندهمراجعههزار  ۹۲۲ش از شبکه هر ماه بی

 وله یچهدانشکده دو

و گزارشگری برگزار  ینگارروزنامه نهیدرزمآموزشی متعددی  یهاکلاس سالههمهدر اين نهاد 

و دوساله آکادمی دويچه  سالهکي یهادورهدر  توانندیمآلمانی و خارجی  پژوهاندانشو  شودیم

 وله، کار برای راديو و تلويزيون را بیاموزند.

و کارشناسانی هم  رديپذیم پژوهدانشمختلف جهان  از نقاط سالههمهآکادمی دويچه وله 

 .مايدنمیراديويی و تلويزيونی گوناگون در جهان، برای تعلیم در محل، اعزام  یهافرستندهبه 

 یارسانهتوسعه  نهیدرزمآلمانی پیشرو  یهاسازماندانشکده دويچه وله همچنین يکی از 

یشین های حکومتی پتبديل رسانه روند درالمللی است و در همکاری با تونس، لیبی و مصر بین

 کمک کرده است. یارسانهمستقل  ینهادهابه 

 وله یچهدو يبخش فارس یتو سا یوراد

، آغاز بکار کرد. متعاقب آن م۸۳۹۱ )راديو برلین( اولین بار در سالبخش فارسی دويچه وله 

 و نیبرلراديو م، برای رقابت سیاسی با ۸۳4۲دسامبر ۰۳ فارسی در تاريخسیبیراديوی بینیز

در خلال جنگ جهانی دوم شد. تأسیس، رضا شاه تبلیغات اين راديو در حمايت از کردن یخنث

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C#.D8.B1.D8.A7.D8.AF.DB.8C.D9.88.DB.8C.DB.8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 وله کار خود را با روزانه م، بخش فارسی دويچه۸۳6۰راديو برلین تعطیل و روز ششم مارس

 دقیقه برنامه آغاز کرد. ۸۰۲

 سال پخش، برنامه فارسی دويچه وله برای ۰۲ و پس از حدود ،م۰۲۸۸ سال در اواخر

وارد  ایچند رسانه وله فارسی، با رويکردبجای آن تارنمای دويچه  شد اماقطع  انزبانفارسی

 تقويت شد. مروربهفعالیت شد و 

م، به هشتمین سرويس اينترنتی دويچه وله )که ۰۲۲7 گاه فارسی دويچه وله، از سالوب

 هبخش فارسی دويچه ول حاضر درشود(، تبديل شد. در حال تحريريه مستقل اداره می ئتیهبا 

چندين صفحه جداگانه مانند صفحه آغاز، صفحه  در تيسانفر مشغول فعالیت هستند. اين  4۲

را همراه با اخبار تحولات جهانی، فرهنگ و هنر، دانش و  ايران هایخبرها و نظرها، زير صفحه

 دهد.و... به کاربران فارسی ارائه می ستيزطیمحفناوری، اقتصاد، 

-از ديگر بخش بوندس لیگا های آلمان شناسی، آموزش زبان آلمانی و صفحه ويژهبخش

-رويدادهای فرهنگی و هنری گوناگون آلمان، مانند های اين سايت است. همچنین پوشش ويژه

 نیز در دستور کار دويچه وله فارسی قرار دارد. جشنواره فیلم برلین

ها از زاويه ملاحظات دولت آلمان، به ها و گزارشدر بخش موضوع اين سايت همچنین

از رويدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و ورزشی  و ارائه تحلیل یخبررسان

 .پردازدیمدر ايران، آلمان، اروپا و ساير کشورهای جهان 

-بین و یامنطقه های مهمبیان مواضع و ديدگاه آلمان و اتحاديه اروپا در رابطه با رخداد

اين بخش بر ارائه نحوه برخورد  گريد عبارتبهاين بخش است.  المللی يکی ديگر از اهداف

 متمرکز شده است. المللیبینآلمان و اروپا با رويدادها و تحولات جهانی و 

اير لمان و سشناسی سايت فارسی وضعیت جغرافیايی و نظام سیاسی آدر بخش آلمان 

 شود.اطلاعات ضروری درباره اين کشور ارائه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
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وده سايت ب نيترموفق تاکنوندر میان کشورهای جهان، سايت بخش فارسی دويچه وله 

 برابر شده است. ۹۲و شمار کاربران فارسی دويچه وله در حال افزايش است و در دو سال گذشته

ه گفت ک توانیم «دويچه وله»در مورد تحلیل محتوای سايت فارسی  یبندجمعدر يک 

و شعارهای مورد ادعای آلمان  هامؤلفهاز ديدگاه  وله چهيدوبخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

و جامعه مدنی، سکولاريسم و تبلیغ مدهای روز(  شانيدگراندو اروپا )حقوق بشری، حمايت از 

 .کندیمرصد  تحولات داخلی و خارجی ايران را

یو ، آرشزبانیآلمانی فارسی و هابرنامهدر سايت فارسی شبکه دويچه وله، پخش زنده 

 یهاعاملستمیس، فلیپ بورد، اپلیکیشن موبايل برای تريیتو، بوکسیفآموزش زبان آلمانی، اخبار، 

ه، امکان مسابق، تلگرام، اينستاگرام، امکان استفاده از بايگانی موضوعی، برگزاری IOS اندرويد

اجتماعی  هایشبکهمستقیم در  یگذاراشتراکسیستم  و RSS دسترسی به اخبار از طريق

 است. یدسترسقابل

 دفتر مرکزی در بن

میلیون يورو بوده  ۰۹6، بالغ بر م۰۲۸۱و سال  شودیمها دريافت بودجه سالانه از محل مالیات

 صورتبهسالانه در يک دورنمای چندساله  صورتبهها و اهداف خود را است. دويچه وله برنامه

 ارد.د را محدود اجازه ايجاد درآمد از طريق تبلیغات صورتبه. اين شبکه کندعمومی منتشر می

م ۰۲۸۳های در برنامه مصوب اين شبکه، مقرر شده است که بودجه اين شبکه برای سال

 میلیون يورو افزايش يابد. ۹۰۲7۰م، به مبلغ ۰۲۰۸تا 

برگزار م، ۰۲۸6از شده و آخرين مسابقات سال م، آغ۰۲۲4از سال  یسيوبلاگ نومسابقات 

 شده است.
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 بر اساس تنوع زباني  وله یچههای انتقال پیام در دوشیوه :1-5شکل 

  یقرمز: کانال تلويزيون

 زرد: تلويزيون اينترنتی

 سبز: راديو

 آبی: رسانه ديجیتال
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 در جهان وله یچهدو: پراکندگي استودیوها و دفاتر 5-5 شکل

 آبی: استوديو

 ای: دفترسرمه

 برای ايجاد دفتر ريزیبرنامهنارنجی: 

 سبز: دفتر دانشکده دويچه وله

 ایهفته صورتبهمخاطبین  یریگارتباط

 ارتباط هفتگی ونیلیم ۱۰مخاطبین تلويزيون: 

 میلیون ارتباط هفتگی ۹6مخاطبین راديو: 

 میلیون ارتباط هفتگی ۹6مخاطبین ديجیتال: 

از تروريسم، جنگ و بلاهای طبیعی مانند  متأثرمناطق  ويژهزبان ديگر  4اين شبکه بنا دارد 

کشورهای نیجريه و سومالی اضافه کند. 
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 آلمان مرزیبرونهای تصاویر شبکه
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 های برون مرزی فرانسهفصل سوم: رسانه

 فرانسه مرزیبرون یزیونيتلو یهاکانال

 فرانسه يخارج یو بصر يبخش رسانه سمع

در  بحث دموکراتیک یدهسازمان، آموزش و رسانیاطلاعدر فرانسه، تلويزيون دولتی مسئولیت 

 یاردهگستانتخاب  امکانهر کس  رسانه برای. اين را بر عهده دارد المللیبینمحلی و  ،سطح ملی

ين امیراث هنری بازنمايی  و همچنین رويدادهای مهم ورزشی و تیفیباکی فرهنگی هابرنامهاز 

 .دهدیمارائه کشور 

فرانسه عبارت  سمعی و بصریفضای اصلی در  بازيگران ،م۰۲۲۲تا سال  م۸۳۱6از سال 

و آرته / فرانس  ۹، فرانس ۰ايستگاه عمومی فرانس  M6 ،۹ و TF1اپراتور خصوصی  ۰: بودند از

اپراتور  ۰نیز و  پلوسکانال است،  یدسترسقابلکه تنها با پرداخت آبونمان و يک شبکه  ۰

، هاشبکهبرای همه اين  DTT(۸)کابلی موفقیت تلويزيون ديجیتال  ،علاوه بر اين .یاماهواره

 (کانالشبکه ) ۸۰ ،م۰۲۲۰شده است. از سال  تبديلچالش  ، بهبزرگ هایشبکهبرای  ژهيوبه

درصد از  ۱۲نزديک به  ،م۰۲۲۱در سال شروع به کار کردند. جديد و بسیار پويا در فرانسه 

.۰ندبود DTTتلويزيون در فرانسه بینندگان  صاحبان

                                                           
1. Digital Terrestrial Television 

2. Houy,Benjamin,21/07/2016 
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 یهاتلاشتلويزيون برای بینندگان خارجی بخشی از  یهاکانال یاندازراهفرانسه  رایب

 جهان بود. افکار دربرای نفوذ در جريان پاريس ديپلماتیک 

 ویفرانس( که يک المللیبین)راديو  RFIشرکت  رعامليمد، اللهبن  فؤاد، م۸۳۱۳در سال 

 الهسستيدوفرانسه در جشن  المللیبینکانال  یاندازراهبرای  یادهيا ،است الجزايری الاصل

در  در جهان یارسانهی هابرنامه دربرای ترويج تنوع فرهنگی اقدام اين  ارائه داد.انقلاب فرانسه 

 آمريکا بود.( یارسانهمقابله با )هژمونی 

اين ، (۰فرانسوا میترانجمهوری رياست  دوران)وقت  امور خارجه يروز، ۸رولان دوما

. خدمات شدیمهزينه  ۹«ويديو نوار خدمات»برای  نيازاشیپ عملی کرد که یابودجهبا را ابتکار 

 ه و لبنان()سوري نیز غرب آسیاو  کامبوج( لائوس،، ويتنامخصوصاً ) آفريقا و آسیانوار ويدئو به 

را مصداق  4«فرانس انترناسیونال» ، فعالیتبرخی از رهبران آفريقايی م،۰۲۲4در سال . شدیمارائه 

 آن شدند.توقف خواندند و خواستار  رقابت ناعادلانه

اوت  ۰6( که بعدها با قانون مصوب م۸۳۱6سپتامبر  ۹۲مصوب ) قانون آزادی ارتباطات

 است.پايه و اساس تمام خدمات ارتباطات و رسانه در فرانسه تکمیل شد،  ،م۰۲۸6

، ازیموردنمحدود شود جز به میزان  تواندینماستفاده از اين آزادی  بر اساس اين قانون:

آن هم برای احترام به کرامت انسان، آزادی و مالکیت ديگری و يا برای حفاظت از حقوق 

                                                           
1. Roland Dumas 

2. François Mitterand 

3. Video Cassette Services 

در ) سرويس پخش نیروهای بريتانیايی توسط دفتر جنگهای خبری يا خدمات کاست ، م۸۳4۹در سال 

ی از بی بی سی، يبرنامه ها فیلماين کاست ها متشکل از  شده بود. جادي( افرانسه حال حاضر وزارت دفاع

ITV  ۹اسکای نیوز، ۰4 یاز اخبار بی بی س یو اخبار 4۹و کانال ،ITN بی  از و برنامه های ورزشی

رسال می هنوز انیروهای خدمت در دور افتاده ترين مناطق توسط ورزشی اسکای ورزشی و  بی سی

 (Wikipedia,2016) شد.

4. Canal France International 
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های خدمات عمومی های دفاع ملی، ضرورتکودکان و نوجوانان، حفظ نظم عمومی، ضرورت

مربوط به توسعۀ تولیدات  یهاضرورت طورنیهمهای ذاتی ابزارهای ارتباطی و و محدوديت

 .۸بصری -سمعی

ری بص -شوند )خدماتی که محتوای سمعیخدماتی که فعالیت اقتصادی محسوب نمی

 توسط کاربران خصوصی را با هدف اشتراک دشدهیتولثانوی است يا محتوای سمعی بصری  هاآن

 ( از اين قانون مستثنی هستند.کنندو مبادله در بطن جامعۀ هدف تولید می

 فرانسه يخارج یو بصر يرسانه سمع: ساختار شورای 1-8شکل 

ی در اخود در امور اقتصادی، قضايی يا فنی يا تجربۀ حرفهاين اعضا بر اساس قابلیت 

بصری يا ارتباطات الکترونیکی و بر اساس  -در بخش سمعی خصوصبهارتباطات،  هایهحوز

 و برای کل دوره فعالیت یجمهورسیرئشوند. رئیس شورا از سوی برابری زن و مرد انتخاب می

 .شودیمشورا انتخاب 

 سالگی به اين عنوان منصوب شوند. 6۰توانند پس از سن اعضای شورا نمی -

اعضای شورای عالی شش سال است. اين دوره نه قابل فسخ است و نه قابل  مأموريت -

 تمديد.

                                                           
1. Legifrance.gouv.fr,1986 

عضو 7بصری  -ساختار شورای سمعی  

یس مجلس ئنفر ر ۹

ملی

یس سنائنفر ر 4  
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 بارکيبصری هر دو سال  -از اعضای شورای عالی سمعی سومکيرئیس شورا،  رازیغبه -

 شوند.عوض می

نفر از اعضای شورا رسمیت  4ور حداقل بصری با حض -جلسات شورای عالی سمعی -

شورا  رئیس یرأ. در شرايط تساوی شودیماکثريت اتخاذ  یرأو تصمیمات آن بر اساس  ابديیم

 است. کنندهنییتع

، ديگر مشاغل عمومی مأموريتبصری با هرگونه  -عملکرد اعضای شورای عالی سمعی -

 است. جمعرقابلیغای ديگر و هر فعالیت حرفه

دستمزدی  ، به فعالیتی بپردازند ومیرمستقیغتوانند به شکل مستقیم يا شورا نمی اعضای -

، منافعی داشته باشند و يا در هاآندريافت کنند )مگر خدمات مربوط به پیش از انتصاب 

، انتشارات، مطبوعات، تبلیغات يا در یسازلمیفبصری،  -فعال در حوزه سمعی  یهایکمپان

اطات الکترونیک قرارداد استخدام داشته باشند(. اگر عضوی از شورا مشمول اين ارتب یهایکمپان

 موارد شود سه ماه فرصت دارد تا قانون را اجرا کند.

 یهاتیمسئولاعضای شورا در مدت فعالیت خود و يک سال پس از پايان دادن به  -

 یموردبررسوضوعات گیری عمومی درباره ميا موضع اظهارنظر هرگونهکه از  اندموظفخود، 

 اين شورا خودداری کنند.

بصری تقريباً دستمزدی برابر با دستمزدی که به  -رئیس و اعضای شورای عالی سمعی -

 کنند.، دريافت میابديیمدو شغل ردۀ بالای دولتی اختصاص 

، به مدت حداکثر يک سال، مأموريتبصری پس از اتمام  -اعضای شورای عالی سمعی -

اگر افراد به فعالیتی درآمدزا بپردازند، حقوق  حالنيبااکنند. دريافت میهمچنان حقوق 

، ازگردندببازنشستگی دريافت کنند )درباره کارکنان دولت( و يا اگر قاضی باشند و به کار خود 

 شود.واريز اين حقوق قطع می
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زم اعتبارات لابصری، در زمان تنظیم لايحۀ بودجه سالانه، میزان  -شورای عالی سمعی -

 ود.شکند. اين اعتبارات در بودجۀ عمومی دولت منظور میرا برای انجام وظايف خود پیشنهاد می

 .۸کندها را برای نظارت تسلیم دادگاه حسابرسی میرئیس شورای عالی هزينه-

 فرانسه یبصر -يسمع يعال یشورا یفوظا 

ين ا المللیبینهای ملی و تمام شبکهارگانی است که برای  ۰بصری فرانسه -شورای عالی سمعی

 کند.می یگذارقانونکشور 

بصری، قدرتی عمومی و مستقل و دارای شخصیتی حقوقی است  -شورای عالی سمعی

بصری را در تمام فرايندهای ارتباط الکترونیکی که در قانون  -که رعايت آزادی ارتباطات سمعی

 کند.، تعريف شده است، تضمین میم۸۳۱6سپتامبر  ۹۲

 طورنیمهبصری ملی و  -ها، پیشرفت تولیدات سمعیاين شورا بر کیفیت و تنوع برنامه

کند. اين شورا ممکن است بر گسترش و حفاظت از زبان و فرهنگ فرانسه نظارت می

کند بصری نظارت می -ارائه دهد. شورای عالی سمعی هابرنامهپیشنهادهايی برای بهبود کیفیت 

، شفاف خدمات، عادلانه، گونهنيا کنندگانعيتوز هایفعالیتويزيونی و که ارائه خدمات تل

 باشد. زیآمضیتبعهمگون و غیر

ای هاقدامات اين شورا در راستای تقويت انسجام ملی و مبارزه علیه تبعیض در حوزه -

 ارتباطات سمعی بصری است.

ه به ماهیت بصری، با توج -اين شورا، به تولیدکنندگان خدمات ارتباطی سمعی -

در  هژيوبهسازی انعکاسی از تکثر در جامعۀ فرانسه و که برنامه دهدیميشان، اطمینان هابرنامه

 راستای تقويت نفوذ اين کشور در مناطق ماوراء البحار فرانسه باشد.

                                                           
1. Ibid 

2. Conseil Supérieur De L’audiovisuel 
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قلال کند. همچنین اين شورا استبصری برابری در رفتار را تضمین می -شورای عالی سمعی

بت اد رقاکند و از امکان ايجبصری را تضمین می -بخش عمومی ارتباطات سمعی یطرفیبو 

 خدمات، در هر شبکۀ الکترونیکی ۀکنندعيتوزبین ناشر و  زیآمضیتبعآزاد و ايجاد روابط غیر

 کند.می فنی، محافظت یطرفیبها قرار گرفته باشد، بر طبق اصل آن ۀاستفاد موردارتباطی که 

درباره خدمات تلويزيونی که انعکاسی از  هایزيربرنامهگزارشی از  لههرسااين شورا  -

اين  یاررگذیتأثو راهکارهای مناسبی نیز برای ارتقای  دهدیمتکثر در جامعه فرانسه است، ارائه 

 .دهدیمها پیشنهاد تنوع در انواع برنامه

و همچنین بصری  -اين شورا احترام به حقوق زنان را در حوزۀ ارتباطات سمعی -

بصری و تصويری که از  -های خدمات سمعی تصويرسازی منطقی از زنان و مردان در برنامه

 رايج، تعصب جنسیتی، محکوم یهاشهیکلدر مقابله با  از جمله، شودیمارائه  هابرنامهزن در اين 

 .کندیمخانگی را تضمین  یهاخشونتکردن خشونت علیه زنان و 

های سمعی بصری که برای کودکان و جوانان و يا ای سرويسهاين شورا به برنامه -

 شود، توجهی خاص دارد.و بهداشت عمومی ساخته می ستيزطیمحدرباره بالاتر حفاظت از 

تضمین رسالت برقراری آشتی )ارتباط( بین تولیدکنندگان و کسانی )افراد يا نمايندگان  -

 .کنندمیبصری را منتشر  ی سمعیهابرنامه( که آثار و یاحرفه یهاسازمان

 يیهاهیتوصبصری  -خدمات ارتباط سمعی کنندگانعيتوزتواند به ناشران و شورا می -

ی در روزنامۀ رسم هاهیتوصدر قانون حاضر ارائه کند. اين  شدهمطرحمرتبط با احترام به اصول 

 شود.جمهوری فرانسه منتشر می

و مؤسسات بخش عمومی  هایکمپانبصری هماهنگی میان مواضع  -شورای عالی سمعی -

فعال در عرصه ارتباطات سمعی و بصری و همچنین خدمات پخش قانونی و دارای مجوز را در 

 .۸دهدیماروپايی( ارتقا  یهاسازمان از جمله)چه دولتی و چه خصوصی  المللیبین یهاسازمان

                                                           
1. Ibid 
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 فرانسه یبصر يسمع يعال یشورا هایفعالیتو  ینقوان

 المللبینهای فرانسوی و فرانسه زبانی در سطح ارتقای ارزش -

 المللیبینتوسعه ديدگاه فرانسه درباره مسائل  -

 های دموکراتیک و جمهوری خواهانهارتقای ارزش -

 کمک به فهم مسائل اقتصادی و اجتماعی -

 و همچنین فرانسه زبان جهان کشور فرانسه ارتقای تکثر فرهنگی و فرهنگ -

 بصری -تولید و نشر آثار سینمايی و سمعی -

 ی موسیقی خدمات راديويیهابرنامه -

 تکثرگرايی زبانی -

 توسعۀ يادگیری زبان فرانسه و کاربرد آن -

 جلب رضايت مخاطبان فرانسه زبان -

 به شهروندان.اخلاقی تهیه شده است،  یهاارزشعرضۀ خدماتی که در انطباق با اصول و 

 از: اندعبارتاين اصول 

 های فکری و نظریاحترام به بیان متکثر جريان -

 هاصداقت در ارائه اطلاعات و برنامه -

 حفظ حقوق فردی و حمايت از خردسالان -

 مختلف( بر روی آنتن یهادگاهيدمبارزه علیه تبعیض و ارائۀ تکثر )نظرات و  -

 برای افراد با انواع ناتوانیها تسهیل دسترسی به برنامه -

 کمک به سلامتی ورزشکاران و مبارزه علیه دوپینگ -
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 الزامات مربوط به دفاع ملی -

 هارسانهدر  یگذارهيسرماها در ممنوعیت برخی سازمان -

 اختصاص آنتن رايگان به دولت -

ذکر  نيا از شیپکه  ،م۸۳۱6سپتامبر  ۹۲مصوب  ۱6-۸۲67قانون شمارۀ  ۰4بر اساس بند 

بايد همواره دسترسی رايگان و بدون محدوديت  ۰قانون  ۰و  ۸شد، خدمات مذکور در بندهای 

 :۸به موارد ذيل را تضمین کنند

 ؛دولت یهاامیپو  هاهیاعلام -

 ؛های انتخاباتیمناظره -

 ؛های سیاسیارائۀ آموزش -

 ؛ايدز( ( اطلاعاتی )درباره موضوعات خاص مانند مبارزه بایهانیکمپهای )کارزار -

 ؛بزرگ ملی یهاآرمان -

توانند با عادات و رفتارهای مردم در مناطق می هابرنامهسازی و ساعات پخش برنامه

 .شودیمزمانی که خدمات به زبانی خارجی ارائه  ژهيوبهمنطبق شوند،  موردنظرجغرافیايی 

 .شودیمساختار شبکه و تحولات آن بلافاصله پس از تعیین، علنی  -

صری ب -های کنداکتور شبکه، يک هفته پیش از پخش به شورای عالی سمعیمهبرنا -

 .۰شوندارائه می

 تبلیغات، حمایت مالي، تله شاپینگ و تبلیغات نامحسوس:

تواند ، نمیدشویمهای تبلیغاتی اختصاص داده حداکثر زمانی که در يک ساعت آنتن به پخش پیام

مصوب  ۳۰-۰۱۲دقیقه باشد. بخشنامۀ شمارۀ  ۸۰بیش از  شدهنیمعدقیقه و در ساعاتی  ۳بیش از 

                                                           
1. Legifrance.jan, 2017 

2. Conseil Superieur De Laudiovisual,Nov 2010 
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ا های راديويی بدر سرويس شدهپخشهای تبلیغاتی برای پیام یسازبرنامه، م۸۳۳۰مارس  ۰7

، مورد بازنگری قرار گرفت، منطبق م۸۳۱7آوريل  6که در  ۱7-۰۹۳نامۀ شمارۀ مقررات بخش

 .۸است

-نندگان پاسخ میکفیت و برابری دسترسی تبلیغهای تبلیغاتی به اصل شفاپیام یبندتعرفه

 دهد.

 ند.شوکنند، تعیین میهای نامبرده را ارائه میهايی که سرويسها توسط شرکتتعرفه

 شوند.علنی اعلام می صورتبهشرايط عمومی فروش 

-تعرفۀ تبلیغات عمومی که موافقت مقامات عمومی را دريافت کرده باشد بر اساس تعرفه

ه تعلق گرفته، محاسب نهيهزکمکها مقامات عمومی به آن تأيیدات برندهايی که با های تبلیغ

 شود.می

ت، بر قرار گرفته اس ريوزنخستها برای پخش تبلیغات اطلاعاتی که مورد موافقت تعرفه

های تبلیغاتی برندها اعمال شده است. اين شود که بر تعرفههايی محاسبه میهزينهاساس کمک

 شوند.ها با هماهنگی با تبلیغات برندها اعمال میهزينهکمک

يک  یهاصورتحسابهزينۀ گر )غیتبلهای يک های صورتحسابمحدوديت هزينه

 های قطعی سالانه بیشتر باشد(.صورتحساب درصد۰۲تواند از واحد نمی گرغیتبل

 سپانسرهای تلویزیونيا

توانند اسپانسر داشته ی خبری نمیهابرنامهسیاسی و  یهامناظرههای اطلاعات سیاسی، برنامه

هداشت های مرتبط با بها و مؤسسات دارويی نیز مجاز نیستند که اسپانسر برنامهباشند. بنگاه

 شوند.

 

                                                           
1. Ibid 
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 اسپانسرهای رادیویي

توانند مورد ها نمینويسستون طورنیهمها های آنهای خبری و سرخطها، برنامهروزنامه

، وهواآبهای خدماتی مانند های ورزشی و برنامهبرنامه جزبهحمايت اسپانسر قرار بگیرند 

 باغبانی، بورس و غیره.

اعلام شوند و اسپانسر بايد از ابتدای  وضوحبهاسپانسر بايد  تيموردحماهای برنامه-

 برنامه مشخص شود.

خش پنام يا نام شرکت اسپانسر، برندهای آن، تواند با آوردن نام آن، معرفی اسپانسر می -

شود انجام های تمايز بخش که معمولاً به آن داده میبا ارجاع به نشانه طورنیهمآن و  فعالیت

 های تبلیغاتی تا جايی که پنهان و محدود باقی بماند.تواند در فیلمشود. ذکر اسپانسر می

شود، محصولات زی يا رقابت انجام میوقتی که حمايت در مورد يک برنامه دارای با -

 .۸واگذار شود کنندگانمشارکتتواند به يا خدمات اسپانسر می

                                                           
1. Alcaraz, Marina, 25 avril 2016 
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 فرانسه مرزیبرون یو بصر يسمعشرکت 

م، ۰۲۸۹م تا ۰۲۲۱ یهاسالبین  ،۸فرانسه )فرانس میديا موند( مرزیبرونشرکت سمعی و بصری 

 مرزیبرونو در مقطعی هم با عنوان شرکت راديو و تلويزيون AEF( ۰( در خارج از فرانسه به نام

 .۰نامیده شد 4شناخته و سپس فرانس موند SAEF( ۹(فرانسه

 م۰۲۲۱آوريل  4 :تأسیس

زير نظر اداره کل رسانه و صنايع فرهنگی  م،۰۲۸۲در ژانويه  AEF وابستگي سازماني:

 وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه قرار گرفت.

 وقت فرانسه( یجمهورسیرئ) 6نیکولا سارکوزی طرح:بر اساس 

 7آلن دو پوزيئک: گذارانیبن

 (رعامليمد)معاون  ۳و ويکتور روکاريس (رعامليمد) ۱ماری کريستین ساراگوسا مدیران: 

 (درصد۸۲۲دولت فرانسه ): سهامدار 

م، شامل ۰۲۸6)فرانس تلويزيون در سال ۸۸و فرانس تلويزيون ۸۲راديو فرانس متشکل از:

 (.میلیارد يورو بود ۰7۱ده هزار کارمند و بودجه شبکه تلويزيونی با حدود  ۰

 Francemediasmonde.com :سایتوب 

                                                           
1. France Media Monde 

2. Audiovisuel Exterieur de France 

3. Societe Audiovisuel Exterieur de France 

4. France Monde 

5. Wikipedia, 2016 

6. Nicolas Sarkozy 

7. Alain de Pouzilhac 

8. Marie Christine Saragosse 

9. Victor Rocaries 

10 . Radio France 

11 . France Television 
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ه توسط فرانس مرزیبرون یهاونيزيتلوشرکت ملی راديو و  تأسیستن قانون مربوط به م

م، اصلاح ۰۲۸4ژانويه  ۰7در  ۰دولت فرانسوا اولاند، وزير فرهنگ و ارتباطات در ۸اورلی فیلیپتی

 .۹شد

برخوردار است. نقش اين شرکت آن است که  یاژهيوو  چندجانبهاين شرکت از جايگاه 

اطمینان حاصل کند. اين مسئولیت از طريق ايجاد  یارسانهاز نوسازی و هماهنگی خدمات 

ی مبتکرانه، نوآورانه و جذاب و در چارچوب هابرنامهمربوط به  یشنهادهایپو توسعه  يیافزاهم

 .شودیمفکر در آن، انجام  یهاگروهکلی شرکت و تصمیمات  یهاطرح

. دهدیمخدمات ارتباطی الکترونیکی ارائه  المللیبیناين شرکت همچنین به مخاطبان 

 نان، اطمیشودیمفرانسه محسوب  مرزیبرونهدف شرکت فرانسه میديا موند که مسئول پخش 

دموکراتیک و جمهوری خواهانه  یهاارزشاز نفوذ کشور فرانسه و زبان اين کشور و انتقال 

 فرانسه در سطح جهانی است.

 موند یدیافرانس م یياجرا نامهنییآ

 هایرسانه، ارائه يک جايگزين برای فرانسه مرزیبرون یهاونيزيتلوهدف شرکت ملی راديو و 

موجود، برنامه پخش کند  هایشبکهاست که به چند زبان، در انواع  المللیبینموجود در صحنه 

 شرکت اندرکاراندسترا از ديدگاه کشور فرانسه اما )به ادعای  المللیبیناخبار  یهادهيگزو 

مومی ع یهابحثو  نظرتبادل، وگوگفتسیاسی و از طريق ترويج  یهاقدرتمذکور( مستقل از 

بصری در خارج از فرانسه بايد تنوع فرهنگی فرانسه را ترويج  ارائه دهد. اين شرکت سمعی و

 کند.

                                                           
1. Aurelie Filippetti 

2. François Hollande 

3. Legifrance , Jan 2014 
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در منشور تی  شدهمشخصاجرايی، اين شرکت بايد اهداف مشترک  نامهنيیآبر اساس 

)مربوط به همه اپراتورهای راديو و تلويزيون خارجی فرانسه زبان( را محقق  ۸فرانسه ۰وی 

 .۰با توافق ساير شرکای فرانسه زبان تغییر کند تواندیمنمايد. البته اين وظیفه 

خدمات  یهاتيمأموربا توجه به قانون آزادی ارتباطات، شرکت موظف است در دايره 

مربوط به  یهاتيمأموررسانه عمومی به دنبال حفظ و ارتقای منافع عمومی باشد. شرکت 

چوب تعهدات مربوط به و نیز توسعه خدمات جديد را تبیین و در اين چار یارسانهخدمات 

 .کندیمخدمات عمومی را مشخص 

 خدمات ارتباطات یو بصر يسمع یریهتحر یتماه

 رسانیاطلاع المللیبینی هابرنامهپخش مستمر  منظوربهارائه خدمات تلويزيونی  -۸

 یچندبعد است که در آن ويژگی المللیبینوظیفه اصلی تحريريه تولید برنامه برای تحلیل اخبار 

در نظر گرفته و بر اروپا تمرکزی ويژه شده باشد. تحريريه موظف است با تهیه  المللبینروابط 

و  درکقابلدر فرانسه، اطلاعاتی را که برای مخاطبان خارجی  دادهايروگزارش از حوادث و 

 .۹دسترس باشد، منتشر کند. اين خدمات شامل ارائه برنامه به زبان فرانسه، انگلیسی و عربی است

اين خدمات شامل انتشار خبرنامه )درباره رويدادهای خاص مناطق محروم( و همچنین 

 رییغتقابلبايد در هر زمان  هابرنامهمجلات خبری و پخش برنامه از طريق استوديو است. اين 

 ستيبایمخاص  طوربهرا انعکاس دهند. اين خدمات  المللیبینباشند تا رويدادهای عمده 

فرانسه و فرهنگ فرانسوی، گردشگری و میراث فرهنگی، حیات سیاسی و  مربوط به کشور

 ، علمی وفنّاورانهکلانی در خصوص دستاوردهای  یهابحثنهادهای دولتی اين کشور باشد و 

 اقتصادی فرانسه ارائه دهد.

 المللیبیناخبار فرانسه و اخبار  رسانیاطلاعاشاعه فرهنگ فرانسه و انجام رسالت  -۰

                                                           
1. TV 5 Charter 

2. Legifrance, Jan 2017 

3. Senat, 2016 
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، خارجی هایزبانبه زبان فرانسه و  راديويی که خدمات خود را به مخاطبان در خارج مسئولیت

ساکن در فرانسه و يا شهروندان فرانسوی مقیم خارج از اين کشور  یهایخارجبرای  از جمله

 المللیبیناخبار فرانسه و اخبار  رسانیاطلاع، اشاعه فرهنگ فرانسه و انجام رسالت کندیمارائه 

 است.

بومی از بعد فراملی، چند زبانی و توسعه  هایرسانهاين خدمات برای مخاطبان 

 جامعه فرانسه و یهاارزشبرای ارتقای تنوع فرهنگی و  یالهیوس عنوانبهمحلی،  یهامشارکت

 یهاارزشبه آگاهی درباره  یارسانهزبان فرانسه، حائز اهمیت هستند. در اين خدمات 

. انتخاب ترکیب و فرمت خدمات انتشار شده مبتنی بر تحولات شودیم یاژهيودموکراتیک توجه 

اين رسانه  که شودیمپوشش خبری نیز با توجه به اين هدف انتخاب  یهاکیتکنو  کیتیژئوپل

 را به يک رسانه مرجع برای مخاطبان منطقه تبديل کند.

 ینآنلا يخدمات ارتباطات عموم یسازيغن یشنهادپ

 ، گسترشکندیماين شرکت يک طیف وسیعی از خدمات ارتباطات عمومی آنلاين را تولید 

. دهدمیهمراه( و در دسترس مخاطبان قرار  یهاتلفنبرای  ويژهبه) کندمیو آن را غنی  دهدمی

ارتباطاتی و توسعه خدمات  یهاکیتکناين شرکت روابط با جامعه را از طريق کاربرد تمامی 

 .کندمیغنی  هابرنامهلکترونیک برای پخش ارتباطات ا

 یمرزبرون یهاونيزيتلواجرايی، شرکت ملی راديو و  نامهنيیآاساس قانون اصلاح بر

ی مکمل، نوآورانه، جذاب و متناسب هابرنامه شیازپشیبفرانسه بايد از هماهنگی خدمات و ارائه 

يونی، ی تلويزهابرنامهتقاضاکنندگان و بینندگان  یهاتیواقعبا خواست مخاطبان و هماهنگ با 

 اطمینان حاصل نمايد.

شرکت مذکور برای اين منظور، با هماهنگی، کلیه خدمات ارتباطی سمعی و بصری و 

هستند، به زبان فرانسه يا  شدهپخشی هابرنامهخدمات ارتباطات عمومی آنلاين را که مکمل 
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و مردم فرانسوی که در خارج از کشور زندگی  المللیبینخارجی، برای مخاطبان  هایزبانساير 

 .دهدمی، ارائه کنندمی

کشور فرانسه و جامعه  موردنظر یهاارزشکه  کندمیتضمین  شده ارائهخدمات 

 یلالملبینبه شکلی هماهنگ ترويج شوند و ديدگاهی دقیق و مستقل به اخبار  ۸فرانکوفونی

( ارائه گردد. نکته مهم ديگر در اين خدمات آن زبانیفرانسوجامعه فرانسه، اروپا و جوامع )

ای باشد و البته بر دسترسقابلخارجی  رندگانیگمیتصمو  نظرانصاحببرای  هاآناست که 

 بايد تنوع و گوناگونی فرهنگ دشدهیتولی هابرنامهعامه مردم نیز در برخی از مناطق پخش شود. 

 .۰روح همزيستی و اشتراک ترويج و اشاعه دهد را در يک زبانانیفرانسوفرانسه و 

 جيهای خارنیروی انساني شرکت ملي رادیو و تلویزیون مالکیت سرمایه، امکانات فني و

متعلق به دولت فرانسه است و  مرزیبرون یهاونيزيتلومالکیت سرمايه شرکت ملی راديو و 

درصد سهام فرانس میديا موند را در  ۹۸۲۲دولت فرانسه از طريق سازمان مالکیت دولتی آ.پ.ای

 زبانیفرانسودرصدی در کانال تلويزيونی  ۸۰764اختیار دارد. گروه فرانس میديا موند سهامی 

دارد و بدين ترتیب با بلژيک، کانادا و سوئیس در مالکیت آن شريک  TV5 Monde المللیبین

 .4است

 همکار يعنی هایشبکهدفاتر  م، دفتر مرکزی فرانس میديا موند با۰۲۸۹ريه از فو

RFI،MCD در يک ساختمان قرار دارد. ۰4فرانس  و 

استوديو با آنتن ديجیتال  ۸۰استوديو راديويی،  ۸۱فنی متشکل از  ازلحاظاين ساختمان  

و يک استوديو  ۰مربوط به پس از تولید هایفعالیتاستوديوی مخصوص  ۰)رژی و پلاتو(، 

 ازوجود دارد که  هاشبکهاست. يک رژی برای نظارت پخش و کنترل  MCD ويراداختصاصی 

                                                           
1. Francophonie 

2. Legifrance.gouv.fr, 1986 

3. Agence des Participations de l'Etat (APE) 

4. Wikipedia, 2016 

5. POST PRODUCTION 
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استوديوهايی نیز  ۰. شبکه تلويزيونی شودیمسیگنال دو راديو در سراسر جهان پخش  4۰ آنجا

در نظر گرفته شده است. در اين  هامصاحبهبرای  همآنبرای اخبار دارد که يک استوديوی 

 یهاهستگاياتلويزيونی و  یهاکانالمشترک برای همه همچنین يک استوديوی بزرگ  ساختمان

 .۸راديويی وجود دارد

اعضای  عنوان بهنفر در فرانس میديا موند  ۸7۸4م، ۰۲۸۹منابع انسانی، در سال  نظر از 

 .۰کادر اداری و فنی بود 6۳۳و  نگارروزنامه ۸۲۸۰استخدامی مشغول به کار بودند که شامل 

 فرانسه مرزیبرون یهاونیزیتلوو  یوراد يبودجه شرکت مل 

فرانسه در چارچوب قرارداد اهداف و  مرزیبرون هایتلويزيونبودجه شرکت ملی راديو و 

طرح و برآورد بودجه است  نامهآئینسی او ام يک  واقع در. شودمیتعیین  ۹(COMامکانات )

 .4شودیمبرای چند سال در نظر گرفته  وزيرنخستتوسط دولت فرانسه و با نظارت شخص که 

  م5118مرزی فرانسه برون یهاونیزیو تلو یوراد يشرکت ملبودجه : 1-8جدول 

 بودجه گروه فرانس میديا موند )به میلیون يورو(

 سال ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸4

 بودجه ۰6۹7۰ ۰4۱76 ۰4۱7۸ ۰4۳7۹

میلیون  ۰4۰میلیون يورو بود که  ۰4۱7۸، بودجه گروه فرانس میديا موند م۰۲۸۹در سال 

 شده بود. تأمینآن از بودجه عمومی 

تلويزيون فرانسه  توسطTV5 و ۰4م، درآمدهای حاصل از تبلیغات فرانس ۰۲۸۹تا سال 

 .۰م، اين دو شبکه ديگر درآمد تبلیغاتی نداشتند۰۲۸۹اما در سال  شدیم اداره

                                                           
1. Ibid 

2. Ibid 

3. Contrat D'objectif et de Moyen (COM) 

4. Bfmtv,2012 

5. Ibid 
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 م5116 سال بودجه

میلیون  ۰۰4شده بود  نظر گرفتهم، در ۰۲۸6سال در  که برای گروه فرانس میديا موند یابودجه

میلیون يوروی ديگر آن از درآمد مالیاتی مستقیم  ۰میلیون آن از سوی دولت و  ۰44يورو بود که 

در  کهنيا توجهقابل. نکته شدیم تأمین( ۸صوتی تصويری در فرانسه هایدستگاه)توسط مالکان 

درصد )نسبت به  ۰77توسط وزارت فرهنگ و ارتباطات تا  هاشبکهم، بودجه اين ۰۲۸6سال 

 .۰( افزايش يافتم۰۲۸۰قانون بودجه سال 

میلیارد يورو(  ۹7۳بخش اصلی بودجه وزارت فرهنگ و ارتباطات بابت پخش عمومی )

میلیارد يورو بود و بودجه اختصاصی به  ۰7۳فرهنگ و پژوهش دولتی  یهابخشبیش از بودجه 

مطبوعات و حمايت از انواع راديوها )خصوصی و دولتی( و همچنین بودجه مربوط به نشر کتاب 

میلیارد يورو از کل بودجه مذکور از  ۹77میلیارد بود.  ۲7۰و صنايع مربوط به تولیدات فرهنگی 

 .۹شودمی تأمینمالیات مستقیم سمعی و بصری 

میلیون يورو برای انواع تولیدات سمعی و  4۲6 م،۰۲۸۰در سال  4فرانس تلويزيون نکته:

 ۸۸۲داستانی و  یهااليسرمیلیون يورو برای  ۰۰۲آن  از جملهکرد که  یگذارهيسرمابصری 

 .۰میلیون يورو نیز برای مستندسازی بود

 کلیدی فرانس میدیا موند یهانکته

 ؛MCDو  RFI، ۰4شامل سه رسانه فرانس  -

 ؛بیننده در هفته در سراسر جهان میلیون شنونده و ۳۲بیش از  -

                                                           

1. Redevance:  مالیات مستقیم مورد بحث زيادی قرار دارد و با ظهور قابل توجه است که اين

های جديد در حال بررسی می باشدرسانه  

2. Alcaraz,Marina,  2016 

3. Poussielgue,  Gregoire,  2014 

4. France Television 

5. Soleymieux,Loïc,  23/04/2015 
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 ؛در هر ماه دکنندهيبازدمیلیون  ۰6متوسط  طوربه -

 ؛و تويیتر بوکسیفدر  ۸میلیون طرفدار ۰۳بیش از  -

 ؛مدت دو سال ساعته در ۰4درصدی پخش  ۰۲افزايش  -

 میلیون خانوار در جهان؛ ۹۲۲سط تو ۰4رانس دريافت حداقل يکی از سه زبان ف -

 م؛۰۲۸4در سال  ۰4جهانی فرانس درصدی مخاطبان  ۸۸افزايش  -

 ؛بین مردم کشور مغرب هاکانال نيترمحبوبيکی از  -

 ؛شبکه خبری در تونس نيترپرمخاطباولین و  -

 ؛آفريقايی زبانیفرانسو یهاتختيپادر تمام  المللیبیناولین کانال خبری  -

 .۰عربی در غرب آسیا هایشبکه نيرگذارتریتأثيکی از  -

 france 24 55 فرانس

 به سه زبان فرانسوی، انگلیسی و عربی(موند ): فرانس میديا ازیامتصاحب

 میلیون يورو ۰7۰شرکت محدود با سرمايه 

 ماری کريستین ساراگوسا :رعامليمد

 ۹مدير اجرايی: مارک سیکلی

 کانال فرانسه( رمسئوليمد)معاون  4بنوا لاپورت

 کانال انگلیسی( رمسئوليمد)معاون  ۰هیوستن -فرانسواز شامپه

                                                           
1. Follower 

2. Keach, 29 avril 2010 

3. Marc Saikali 

4. Benoit Laporte 

5. Françoise Champey-Huston 
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 کانال عربی( رمسئوليمد)معاون  ۸منصور تیس

 ۹)مدير روابط عمومی و ارتباطات( ۰فرانسواز هولمن

کسانی که در فرانسه ساکن  جمله ازمستمر، برای مخاطبان خارجی،  طوربه ۰4فرانس 

ست فرانسه، انگلیسی و عربی ا هابرنامه. زبان کندمیپخش  المللیبینی خبری هابرنامههستند، 

دموکراتیک  یهاارزشدر خدمت تنوع فرهنگی و ترويج  ۰4فرانس  اندرکاراندستکه به ادعای 

 و جمهوری خواهانه در سطح جهان است.

، جوامع فرانسه زبان خارج از اين کشور 4در مناطق ماوراءالبحار فرانسه» عمدتاً ۰4فرانس 

و در برخی از مناطق جهان پخش زمینی دارد. اين شبکه در بخشی از فرانسه نیز پخش زمینی 

و قرار بر اين بود که تنها در خارج  شدیمدر فرانسه پخش  ستيباینم ۰4فرانس دارد. در ابتدا، 

که در شروع به کار کانال،  بود TF1شبکه  یهاخواستهاز  ويژهبهاين  از فرانسه پخش شود.

 TF1به عهده داشت. شبکه  ۰«فرانس تلويزيون»اولیه آن را همراه با  یاندازراهبخشی از هزينه 

قرار دهد.  تأثیرتعلق داشت، تحت  TF1که به  LCI، فعالیت شبکه خبری ۰4موافق نبود فرانس 

فرانسه  6( در استان ايل دو فرانسکابلی)تلويزيون ديجیتال  DTTتنها در  ۰4اکنون فرانس 

است و بینندگان آن لازم نیست برای دسترسی به اين کانال از کابل، ماهواره و يا  دسترسقابل

ADSL  دسترسابلقبپردازند. البته فقط کانال فرانسه زبان اين شبکه  یانهيهزاستفاده کنند و 

به زبان انگلیسی يا عربی، بینندگان مجبورند از  ۰4فرانس  هایشبکهاست و برای دسترسی به 

 .7را دريافت کنند هاآنپخش  یهابستهطريق 

                                                           
1. Mansour Tiss 

2. Françoise Hollman 

3. Wikipedia,  2016 

4. DOM-TOM (Department d'Outre Mer - Territoire d'Outre Mer) 

5. FRANCE TELEVISIONS 

6. Ile de France 

7. Poussielgue, Gregoire, 2014 
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تا بینندگان داخل فرانسه نیز بتوانند شبکه تلويزيونی را که برای آن  ه استشد پیشنهاد

 و ۰، ت.ن.ت.۸ب.ف.م هایشبکهاست مانند  المللیبینو تحريريه آن  کنندمیمالیات پرداخت 

 ببینند. ۹ای تله

 55محتوا در فرانس  یدتول

داخلی شبکه و نیز  و گزارشگران نگارانروزنامهدر درجه اول توسط  ۰4محتوای فرانس 

 .شودمیتهیه  (AFP)خبرگزاری فرانسه 

که در حال حاضر در آسیا،  4مشیبل سايتوبم، با همکاری ۰۲۸6از سال  ۰4فرانس 

رش داده به موضوعاتی گست شیازپشیباسترالیا، هند و بريتانیا فعال است، محتوای اطلاعات را 

« یارحرفهیغمحتوای »است. از سوی ديگر  ترجذاباجتماعی  هایشبکهاست که برای کاربران 

، پس کنندمیسراسر جهان ارسال  شهروند خبرنگاران( از) ۰«ناظر»که بینندگان « شواهد خبری»و 

 .6شوندمیمنتشر  هاکانالاجتماعی  هایشبکهاز نظارت و بررسی در 

 در جهان 55فرانس  ینندگانب

میلیون بیننده  4۹7۰ :م۰۲۸4ون بیننده در هفته و در سال میلی 4۸74: م۰۲۸۹کشور در سال  ۰۰از 

 در هفته داشته است.

 های اجتماعي:در شبکه 55فرانس 

 میلیون نفر بازديدکننده داشته است. ۳7۳م: در هر ماه ۰۲۸۰میانگین در سال  

 .7میلیون بازديدکننده داشته است ۸4 م: در هر ماه۰۲۸4میانگین در سال 

                                                           
1. BFM (Business FM) 

2. TNT 

3. I-TELE 

4. Mashable 

5. Les Observateurs 

6. Francetv.2016 

7. Wikipedia, 2016 
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 میلیون بازديد ويديو 7 -

شبکه از زمان  یافزارهانرمتلفن همراه و  ی کاربردیهابرنامهمیلیون مورد دانلود  6 -

 یاندازراه

 ۸اجتماعی هایشبکهمیلیون مشترک در  ۸۰ -

 55فرانس  یدجد یهاپروژه

 ی ديجیتال با همکاری سايت آمريکايیهابرنامهتوسعه  ۰4بزرگ فرانس  یهاپروژهدر میان 

Mashable  دکنندهيبازدمیلیون  4۰) نان طراحی شده استو جوا سالان بزرگقرار دارد که برای 

 .۰در هر ماه(

 یاپروژهده نفره  گروهشد. يک  یاندازراهم، ۰۲۸6در مارس  Mashableنسخه فرانسوی 

. در کردند یگذارانیبن، کندمی تأمینبه ارزش يک میلیون يورو در سال را که صندوق گوگل 

 .۹کندمینیز استفاده  ۰4همین حال، مشیبل از محتوای تولیدی فرانس 

عمومی اين است که به يک بازيگر  در اين روند، جنجالی ايجاد شد. آيا نقش يک رسانه

؟ ودشمی تأمینخارجی کمک کند چنین طرحی را در فرانسه پیاده کند؟ بودجه عملیات چگونه 

کردن  «6دولت را به اوبريزه یاسرمقاله، در ۰، معاون مدير روزنامه لیبراسیون4حتی يوهان هوفناگل

 خبری متهم کرد. یهاتيسا

 ۰4شاخص فرانس میديا موند آن است که قصد دارد تا فرانس  یهاپروژهيکی ديگر از 

 .7میلیون يورويی است 7 یاپروژهکند که  یاندازراهاسپانیايی را نیز 

                                                           
1. Poussielgue, Gregoire,  2014 

2. Delcambre.Alexis,  sep 2015 

3. Bettinelli, Marc.1sep 2016 

4. Johan Hufnagel 

5. Liberation 

6. Uberiser اشاره به شرکت تاکسی رانی خصوصی   

7. Alcaraz, Marina, 2016 
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شد. هزينه  یاندازراه، م۰۲۸6بر روی کابل و ماهواره در سال  ۰4فرانس  HDپخش 

فرانس میديا موند جه در مقايسه با کل بود یاقطرههزار يورو در سال رسید که  ۰۲۲به  پخش

 .۸میلیون يورو است ۰۰۹ بربالغم، ۰۲۸۰که در سال 

 TV5 MONDE مرزیبرون یزیونيشبکه تلو

 شرکت: ماری کريستین ساراگوسا رعامليمد

 ۰مدير اجرايی شرکت: ايوو بیگوت

، )وزير وقت امور خارجه فرانسه( ۹م، توسط کلود شئسون۸۳۱4ژانويه  ۰اين شبکه در 

 شد که شامل: اندازیراه

 ،4انوکانال تلويزيون: ت.ف. ۰ -

 ،۰آنتن دو -

 فرانسه، 6تروا اف.ار. -

 7تلويزيون سوئیسی روماند -

 .دشومینامیده  (تلويزيون پنج)ار.ت.ب.اف بلژيک است و به تی وی سنک  -

ريق يش از طهابرنامهم، تی وی سنک اولین شبکه تلويزيونی شد که ۸۳۱۰ دسامبر ۸۱در  

 .شدیمکابل در فرانسه پخش 

                                                           
1. bfmbusiness, 2013 

2. Yves Bigot 

3. Claude Cheysson 

4. TF1 

5. Antenne 2 

6. France 3 

7. Suisse Romande 
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فرانسه،  TV5تی وی سنک به دو بخش تقسیم شد:  یهاگنالیسم، ۸۳۳۳در اوايل سال 

( برای جوامع فرانکوفونی )فرانسه، بلژيک، سوئیس، موناکو، لوکزامبورگ FBSبلژيک و سويس )

به فرانس میديا موند  TV5 Monde، م۰۲۲۱اروپا برای بقیه جهان. در سال  TV5و غیره( و 

فوريه  ۰۰شد. در  اندازیراهدر منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز  TV5پیوست و بدين ترتیب پخش 

م، شبکه ۰۲۸۰آوريل  ۱شد. در  اندازیراه، سیگنال برای برزيل )با زيرنويس پرتغالی( م۰۲۸۰

TV5 Monde  ه داعش قرار گرفت که ب« خلافت سايبری( »اصطلاحبه) یبريساهدف حمله

متصل بود. بعدها گفته شد که عامل اصلی آن حملات که به مدت چند ساعت مانع پخش 

 .۸بودند (APT28)ی شده بود، هکرهای روسیه هابرنامه

 TV5 MONDEسهامداران 

 درصد،۸۰7۰۱فرانس میديا موند  درصد،4۳شامل فرانس تلويزيون  TV5MONDE سهامداران

RTS ۸۸7۸۸،درصد۸۸7۸۸ درصد RTBF تله  درصد4744، درصد6767 ۰کانادا هایشبکه، پخش

و  6، نیز با ورود آرتهم۸۳۳۳است. در سال  ۰اينا درصد ۸774و درصد  ۹7۰۳ 4ايرتل هند ،۹کبک

 .۱يک کنسرسیوم ايجاد شد 7فرانسه زبان له سنکییم یهاکانال

مسئول  توأمان Monde TV5و شرکت  AEF۳شرکت مسئول پخش خارجی فرانسه،

 در بلژيک، هند، کانادا، هابرنامهی فرانسه زبان هستند. هابرنامهپايدار عرضه  تأمیناطمینان از 

 . شرکت مسئول پخش خارجی در فرانسه،شوندمیبه فرانسه فرستاده  فرانسه و سوئیس تولید و

AEF استراتژيک  یریگجهتتا  کندمی، کمکTV5 Monde  طبق منشورTV5  .تعريف شود

                                                           
1. Paganini,Pierluigi, 2016 

2. Canadian Broadcasting Corporation 

3. Télé Québec 

4. Airtel India 

5. INA (Institut National d'Audiovisuel) 

6. Arte 

7. La Cinquième 

8. Wikipedia. 2016 

9. Audiovisuel Exterieur de France 
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توزيع،  یهانهیزمدر  TV5 Mondeترتیبات همکاری شرکت مسئول پخش خارجی در فرانسه با 

 .شودمیبر اساس قرارداد همکاری تعیین  هابرنامهارتباطات، بازاريابی، مطالعات و 

 در جهان TV5 MONDE ینمخاطب

TV5MONDE  در  لیالملبیناولین کانال عمومی جهانی در فرانسه و دومین شبکه تلويزيونی

ز ا زمانهم طوربه دشدهیتولی هابرنامهجهان است که در اقصی نقاط جهان قابل دريافت است. 

، زبانیوفرانسپاريس برای سراسر اروپای فرانکوفون )فرانسه، بلژيک و سوئیس(، اروپا غیر 

یفیک منطقه پاس لاتین و یآمريکا، آمريکا متحدهايالاتشمال آفريقا و غرب آسیا، آفريقا، آسیا، 

، مستقر ۸که تی وی سنک کبک شودمی. کانال مستقلی نیز برای کبک کانادا پخش شودمیپخش 

 .۰کندمیکانال، آن را اداره  -در مونترال 

میلیون بیننده و مخاطب دارند.  ۰۰هر هفته بیش از  TV5MONDEی هابرنامهکلیه 

TV5MONDE  اسپانیايی، یاکرهآلمانی، انگلیسی، عربی، )زبان  ۸۹به  هابرنامهبا زيرنويس ،

 ترستردهگمخاطبانی  ،(فرانسوی، ژاپنی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، رومانیايی، روسی و ويتنامی

 طوربهرا برای جامعه فرانکوفونی  تشيمأموربخش اصلی  جهیدرنتدارد و  هازبانیفرانسواز 

 .بخشدیمکامل تحقق 

اپراتور کابلی،  ۰۰۲۲، بیش از یاماهوارهفرستنده  ۰۰ از TV5MONDEدر حال حاضر 

MMDS  ۹شودمیو همچنین از طريق آنتن زمینی )در چندين کشور آفريقايی( پخش. 

 مختلف یدر کشورها TV5MONDEبه  ينحوه دسترس

در کینشاسا، موريتانی، تیرانا، الباسان، اشکودرا، کورچه، لیبراژد،  UHF PAL: آنالوگ

 .شودمیبولکیز و جاکارتا دريافت  گرامش،

                                                           
1. TV5 - Quebec Canada 

2. Dauriac,Christian, 2011 

3. Senat, 2017 
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UHF SECAM  ،تنها در کیپ ورد، موريس و سیشلVHF SECAM  در

CHISINAU  وB ERTT -DVB دريافت هستند. قابل ۸تنها در آتن و تسالونیکی 

 4)هند(، تاتا اسکای ۹)فرانسه(، ديش تلويزيون ۰)مکزيک(، کانال ست SKY: ماهواره

 GVT)آمريکا(،  FIOS 7)آمريکا(، وريزون 6)انگلستان و ايرلند(، ديش نتوورک ۰)هند(، اسکای

، ۰۱A، يوتلست ۸۲۸، نايلست 6، هات برد Hispasat 1C ،4، بدر Astra 1L)برزيل(، ماهواره 

KT QOOK .)کره جنوبی(، اسکای )برزيل(، د.س.تی وی، آيرتل ديجیتال )هند( 

 DNA (،)هلند Ziggo ايرلند(،) میدياويرجین )انگلیس(،  میدياويرجین  ي:کابلشبکه 

OY 'Net S.A )برزيل(. 

 IPTV: PEO )سريلانکا(، Ozee)هند(  وDU  .)امارات متحده عربی( 

، ويرجین تلويزيون هر جای FilmOn )هلند(، Horizon Go: استریمینگ هایرسانه

 .۱ديگر در دنیا

 TV5MONDEنوین در  هایرسانهجایگاه 

TV5MONDE  جديد پخش توجه خاصی دارد  یهایآورفنديجیتال و  یهاچالشبه

، از تلويزيون اينترنتی، پروتکل اندافتهيتوسعهم، ۰۲۲۲سال به ابزارهای ارتباطی که از  خصوصبه

 ریتأخپخش با  تا ۳ (VOD) های تلفن همراه، ويدئو تقاضا، اپلیکیشنIPTV، ADSLاينترنت 

 ...هابرنامه

                                                           
1. THESSALONIKI 

2. Canal Sat 

3. Dish TV 

4. Tata Sky 

5. Sky 

6. Dish Network 

7. Verizon 

8. Ibid 

9. Video on Demand (VOD) 
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رويکرد تعاملی شبکه در بورکینافاسو، بنین، سنگال، نیجر، کیپ ورد و بروندی توسط 

TV5MONDE HOUSES  ی آنلاين که در هابرنامهقابل مشاهده است. شبکه از طريق

 میلیون بازديدکننده دارد. ۱، هر ماهه بیش از دهدمیارائه  Tv5monde.comخود  سايتوب

TV5MONDE+AFRIQUE يقا کامل به آفر طوربهون اينترنتی است که اولین تلويزي

 TV5MONDE+DIGITALو TV5MONDE+CINEMAاختصاص داده شده است. 

“DOCUMENTARY”  سینمايی و  یهالمیفتقاضاهای جامعه فرانکوفون برای  برای

کم  یهازبانیفرانسوبرای  "PLUS TiVi5MONDE" ی مستند و تلويزيون اينترنتیهابرنامه

مخاطبان  یارسانهشبکه به ذائقه  یاحرفهسال است که نشان از توجه  ۸۰تا  ۹سن و سال از 

 .۸است

 TV5MONDEبودجه 

توسط دولت فرانسه و ساير سهامداران و همچنین و بخشی از آن نیز  TV5MONDEبودجه 

 .شودمی تأمیناز محل مالیات خدمات صوتی تصويری )هزينه مجوز تلويزيون( 

از درصد  TV5MONDE 66767مشترک با سهامداران  طوربهدر حال حاضر فرانسه 

که سهم هر يک از  پردازندیمآن را  درصد ۹۹7۹۹ جمعاًو ديگران  کندمی تأمینآن را  یهانهيهز

که درصد  4۲و کبک  درصد 6۲مالی کانادا  یهاکمکاست.  درصد ۸۸7۸۸سهامداران شبکه 

و  کبک یهادولتمعادل جوامع فرانسه زبان در بلژيک و سوئیس است. تنها  مشترک طوربه

درصد از بودجه آن است.  ۰۲که در حدود  کنندمیکبک کانادا کمک  TV5کانادا به بنیاد 

 .۰دشومیبودجه را نیز از درآمد حق اشتراک مشترکین کابلی و تبلیغات فراهم  ماندهیباق

 

 

                                                           
1. Barrot, Pierre, 2010 

2. finances.net, jan 2017 
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 RFIفرانسه  الملليبین رادیو

پايان داد، بیش از  هارسانهکه به انحصار دولت بر  ،م۸۳۱۰فرانسه از زمان تصويب قانون در 

. دهندیممیلیون نفر به اين راديوها گوش  4۰است. هر هفته  شده تأسیسايستگاه راديو  ۸۰۲۲

از راديوهايی با فرمت موسیقی مانند  ترمحبوب ۸، فرانس اينترRTLراديوهای عمومی مانند 

NOSTALGIE NRJ, ۰هستند. 

ين ا چراکه، کنندمیهمزيستی  «خارجی» یخيتاربا کانال  یخوببهراديوهای خصوصی 

بلند را در فرانسه ممنوع کرده است. لذا برخی  موجطولراديوهايی خصوصی با  تأسیسقانون 

)راديو تلويزيون لوکزامبورگ( در سراسر مرزهای فرانسه  RTLمانند ايستگاه راديويی  هاآناز 

 .اندشدهايجاد 

صدای فرانسه در خارج از کشور است. مخاطبانش  درواقع RFIفرانسه  المللیبینراديو 

زبان ديگر برنامه پخش  ۸4عمدتاً در کشورهای آفريقايی هستند. اين راديو به زبان فرانسه و نیز 

 .کندمی

 RFI   مشخصات

 (م۰۲۸۰اکتبر  ۰: ماری کريستین ساراگوسا )از رعامليمد

، يک شرکت تابعه م۸۳۱6م تا سال ۸۳7۰(، از سال RFIفرانسه ) المللیبینسرمايه: راديو 

ی مستقل تبديل شد. هابرنامهم، به مجمع ملی ۰۲۲۱تا  م۸۳۱7از گروه راديو فرانسه بود سپس از 

ديا یفرانس م هایشبکه، يکی از نهادهای تابعه م۰۲۲۱، از سال RFI فرانسه، المللیبینراديو 

مالکیت آن را در  درصد APE ،۸۲۲موند شد که دولت فرانسه از طريق سازمان مالکیت دولتی، 

 .۹اختیار دارد

                                                           
1. France Inter 

2. RFI,12 fév 2014 

3. Berber,  Myriam,  24 mars 2015 
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نفر کارمند فرانس میديا موند که  ۸7۸4با  RFIتحريريه  ئتیه، م۰۲۸4ساختار: در سال 

 .شدیمهستند، اداره  وقتتمام هاآننفر از  4۱۰

 RFI. سرويس راديويی به زبان فرانسه که شودمیم، آغاز ۸۳۹۸ماه مه  6از  RFIداستان 

و از طريق زمینی در ساير  ۸فرانس-دو-از طريق زمینی به شکل آنالوگ در ايل شدندیمنامیده 

توسعه  یسیبیب. در دوره پیش از جنگ که اقدامات امپريالیستی شدیمنقاط منطقه شهری پخش 

 پسشد و  اندازیراه ۰«پست استعماری»يا  LE POSTECOLONIALتحت نام  RFIيافت، 

اين راديو  شناخته شد. نام ۹«پاريس جهانی» MONDIAL PARISبه  ،م۸۳۹۱در سال  آن از

تبديل شد و به راديو فرانسه  «فرانسه المللیبینراديو  ORTF»به  م،۸۳74پس از قانون سال 

 RFIزبان حذف شد.  ۸4ی اين راديو به هابرنامهزبان، پخش  ۸7پیوست. در آن زمان از مجموع 

، 6و ژان نوئل جانئنی ۰و سپس زير نظر میشل کوتا ،م۸۳۱۸، از سال 4در پی رياست هروه بورژ

، رئیس سابق دانشگاه 7منتسلم، هانری تزنا دو ۸۳۱6و موفق تبديل گرديد. در سال به يک رادي

را از راديو  RFIوقت فرانسه را متقاعد کرد که  یجمهورسیرئ، ۳، ژاک شیراک۱پاريس دوفین

 .۸۲فرانسه جدا کند

تبديل « ی ملیهابرنامهشرکت »به  RFI، م۸۳۱6سپتامبر  ۹۲در اين راستا، بر اساس قانون 

برای جهان عرب و چین  از جملهخارجی  هایزبانيی را به هابرنامهشد. هانری تزنا دو منتسل 

 کرد. اندازیراه

                                                           
1. Ile de France 

2. Le Poste Colonial 

3. Paris Mondial 

4. Herve Bourges 

5. Michelle Cotta 

6. Jean-Noel Jeanneney 

7. Henri Tezenas de Montcel 

8. Universite de Paris Dauphine 

9. Jacques Chirac 

10 . RFI, 2016 
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 RFI  نقش بسیار مهمی در تاريخ فرانسه ايفا کرده است. اين راديو در دوران استعمار و

 .۸در سراسر جهان بود« صدای فرانسه( »م۸۳44-۸۳۹۸بزرگ ) یهاجنگدر 

 RFI یشرکا

- RFI (م۰۲۲۰ دريايی )از سال 

- RFI  م(۸۳۳۱رومانی )از سال 

- AERIEL ( ۰۲۲۳-م۸۳۳۳مجارستان)م 

- RFI ( )(م۰۲۸۲-م۰۲۲7بتا )انگلیسی 

 (م۰۲۸۸-م۸۳۳6راديو اروپا لیسبون ) -

- RFI  صوفیه ياRFI ( م۰۲۲۳-م۸۳۳۰بلغارستان) 

- RFI ( م۰۲۸۲-م۰۲۲۲آلمان) 

 (م۰۲۸۰-م۸۳۳6) DOUALYIAمونت کارلو  -

 فرانسه الملليینب یوو مخاطبان راد يتنوع زبان

RFI  در فرانسه، شودمیزبان پخش  ۸4از طريق زمینی در .RFI  تنها بر امواجFM  در پاريس

خاصی، مانند شهر  یهامکاندر  يیهافرکانستا  کندمیاست. اين راديو تلاش  دسترسقابل

 نیز داشته باشد. ۰مارسی

 ۹77۹ قاره، هر هفته ۰کشور واقع در  ۸۰۲فرانسه از  المللیبینراديو  ،م۰۲۸4در سال 

را به خود اختصاص داده  بخش از شنوندگان راديو نيتربزرگمیلیون شنونده داشت. قاره آفريقا 

                                                           
1. Ibid 

2. Marseille 
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فرانس، -دو-. در بخش ايلشدیمم، محسوب ۰۲۸۲صد از مخاطبان جهانی در سال در 6۲بود که 

RFI ۸هزار شنونده دارد ۰۲۲تا  ۸۰۲هفتگی بین  طوربه. 

 )به میلیون نفر( RFIآمار مخاطبان هفتگي : 5-8جدول 

۰۲۸4 ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲7 ۰۲۲6 

۹77۹ ۹477 4۲7۰ ۹۱76 ۹۰76 467۸ 447۹ 

 RFI يخارج یهازبان

، Kiswahili، چینی سنتی، اسپانیايی، هوسا، شدهسادهچینی  ، برزيلی، کامبوجی،انگلیسی

Mandenkan، ،روسی و ويتنامی. رومانیايی، پرتغالی، فارسی 

، کرواتی-آلمانی، آلبانیايی، لهستانی، صرب  هایزبانم، به ۰۲۲۳تا سال  RFI یهابرنامه

 .۰شدیمترکی و لائوسی نیز پخش 

. در میان شودمیدارد که هر نیم ساعت پخش  یاقهیدق ۸۲ی خبری هابرنامه RFIشبکه 

و مجلات هفتگی و روزانه و همچنین خبر، بحث و گفتگو، مصاحبه، گزارش و  هابرنامه هاآن

. مجلات به موضوعات فرهنگی )فیلم، موسیقی و ...(، ورزشی، علمی، شودمینظرسنجی پخش 

برای  ويژهبه هابرنامهو  پردازندیم، تاريخ و ...هارسانه، ستيزطیمح، جامعه، یآورفن

 دارند. المللیبینيکردی آفريقا رو یهازبانیفرانسو

، روزنامه ۰4فرانس ، TV5 Mondeديگر، مانند  هایرسانهبا همکاری با  هابرنامهبرخی از 

 .شوندمیتهیه  ۹لیبراسیون، خبرگزاری فرانسه و مونت کارلو دوالیا

                                                           
1. L'Internaute, 2016 

2. RFI.12 févr.2014 

3. Monte Carlo Doualiya 
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، در زمان رياست جمهوری نیکلا م۰۲۲۳در سال  زبانفارسیی هابرنامهدر مورد 

اعلام  یاهیانیبدر  RFIسارکوزی، احتمال حذف صدای فارسی فرانسه مطرح شد، اما مديريت 

 کرد:

اخبار و اطلاعات به زبان فارسی را توسعه  یرگذاریتأثقصد دارد حجم و  RFIبرعکس »

قويت دسترس باشند، تمخاطبان بیشتری در  دهدمیپخش اينترنتی که اجازه  هایروشدهد و نیز 

 .۸«کند

 فرانسه الملليبین یودر راد یامانتقال پ هایروش

، کوتاه موج: کندمیی خود را پخش هابرنامهفرانسه با استفاده از چندين روش  المللیبینراديو 

، ماهواره، کابل، اپلیکیشن تلفن همراه، پخش اينترنتی و نیز از طريق رله توسط FMموج متوسط، 

 ديگر. یهاستگاهيابرخی از 

RFI  يک شبکهFM  کشور دارد. از اواخر دهه  6۰ايستگاه رله در  ۸۰6در جهان دارد که

، WORLDSPACE مانند یهاشرکتماهواره ارتباطات، متعلق به  ۹۲، حدود یلادیم۸۳۳۲

 .۰کنندمیرا به سراسر جهان ارسال  RFIست و اينتل ست، سیگنال يوتل 

 فرانسه الملليبین یورادبودجه 

ی از سوی هر خانوار شدهپرداختمالی دارد: نرخ  تأمینفرانسه دو منبع اصلی  المللیبینراديو 

 که حداقل يک تلويزيون دارد و کمک مالی وزارت امور خارجه فرانسه.

RFI  کندمیهمچنین برخی مواقع تبلیغات پخش .RFI  هانهيهزطرح حذف برخی 

(PES را در سال )۹نفر از اين شرکت شد ۰7۰م، به اجرا گذاشت که باعث اخراج ۰۲۲۳. 

 

                                                           
1. Alcaraz, Marina.25 avril 2016 

2. RFI, 2016 

3. Ibid 
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 م )در میلیون یورو(5113-م5116  در RFIبودجه: 8-8جدول 

۰۲۲۱ ۰۲۲7 ۰۲۲6 

۸۹۲77 ۸۹۰777 ۸۹۲74۱ 

میلیون  RFI (6۱۰7۰میلیون يورو يعنی کمتر از هزينه  66۹7۳ بربالغم، ۰۲۸۰بودجه سال 

میلیون يورويی شد. در اين سال  ۰۸7۹يورو( در همان سال بود که حاصل آن کسری بودجه 

درصد درآمد راديو  ۳۲مربوط به پخش عمومی که نزديک به  یهاکمکدرآمد راديو عمدتاً از 

دهم میلیون يورو  ۱میلیون يورو بود که  6۲۸7۱ بربالغو  شدیم تأمین، دادیمفرانسه را تشکیل 

م، بود. اين کاهش ۰۲۸۰سال و میلیون يورو کمتر از  و نیم ۱و  ،م۰۲۸4درصد( کمتر از سال ۲7۸)

م، در آن ۰۲۸۰بود که راديو فرانسه از سال « عمومی یهايیدارابهبود »بودجه ناشی از طرح 

 .۸شرکت کرد

 MCDرادیو برون مرزی 

و با  SOFIRAD، توسط م۸۳7۰در سال  MCD (Monte Carlo Doualiya) راديو

پیوست و در ساختمان فرانس میديا  ۰4، به فرانس م۰۲۸۹شد. در فوريه  تأسیس ۰RMCعنوان 

 .۹مستقر شد Moulineaux-les-Issyموند در 

MCD  برای پخش به مناطق غرب آسیا دور و نزديک، به بخش عربی م۸۳۳6در سال ،

م، به ۰۲۸۰م، بازسازی شد، در سال ۰۲۲7که در سال  (MCD) ويرادتبديل شد. اين  RFIزبان 

سه فران مرزیبرونگروه  رمجموعهيزتصويری در  –به يک کانال صوتی  ۰4و فرانس  RFIهمراه 

از منطقه شهری و حومه  يیهابخشنیز در  MCD)فرانس میديا موند( تبديل گرديد. راديو عربی 

 .شودمیپخش از طريق زمینی 

                                                           
1. Alcaraz, Marina.sep 2015 

2. Radio Monte Carlo 

3. MCD. 2016 
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بحرين، موريتانی و در اردن، عراق، جیبوتی، قطر، سودان، کويت،  MCDراديو عربی 

همچنین در  MCD. کندمیبرنامه پخش  FM یهافرکانسالله، بر روی همچنین در رام

، در امارات م۰۲۸۲در آوريل  MCD. شودمیآمريکا بر روی تلفن همراه شنیده  متحدهايالات

برای ی ييورومیلیون  ۱۲متحده عربی شروع به پخش کرد. اين بخشی از طرحی چهار ساله و 

موبايل به مخاطبان  یهاتلفنو  FMگسترش اين راديو است که تلاش دارد از طريق يک سرويس 

رفت صورت گ ازآنپسبیشتری از میان زنان و جوانان دست يابد. گسترش اين راديو يک سال 

ی خود به زبان هابرنامه، دو سال پس از آغاز به کار، پخش روزانه ۰4کانال تلويزيونی فرانس که 

 .۸ساعت در روز افزايش داد ۸۲عربی را بین چهار تا 

م، گفت که شبکه ۰۲۸۲عربی، در سال  ۰4و فرانس  MCDاخبار ، معاون ۰ناهیده نکد

ارائه سرگرمی به تعداد بیشتری از مخاطبان  تلاش دارد از طريق آموزنده بودن و از طريق

 شود. خانم نکد گفت: هارسانه، متفاوت از ديگر زبانعرب

سیاست بلکه قرار است آينه تمامی ابعاد زندگی باشد. اين بدين  تنهانهاخبار و اطلاعات » 

ايی هاما در مورد هنر زندگی، سلامت و همه چیز میکنیممعنی است که ما درباره سیاست صحبت 

 .۹«میکنیمکه به زندگی مربوط باشد نیز صحبت 

عربی  ۰4در شبکه تلويزيونی فرانس  کنندمی یهمکار MCD ی که با راديونگارانروزنامه

، يیافزامهبه زبان عربی ضمن  شدهپخشی هابرنامه شودمینیز مشغول به کار هستند. اين باعث 

 مشارکتی باشد. ینگارروزنامهکمکی برای 

. شودیمتوسط دولت فرانسه و با توجه به ساختار فرانس میديا موند تعیین  MCD بودجه

 یهابرنامه، اين راديوی زبان عرب آنتن خود را به يک شرکت آمريکايی داد تا م۰۲۸۸در سال 

تولیدی با مضمون موعظه انجیلی و اوانجلیستی پخش کند. پخش اين نوع برنامه بر اساس اصول 

                                                           
1. Youtube.Jun 16, 2015 

2. Nahida Nakad 

3. Ibid 
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. از آوردیممیلیون يورو برای راديو درآمد به همراه  ۸7۰اما اين پخش  مکن نبود،سکولاريسم م

از دولت خواسته بود خسارت مالی ناشی از پخش  ،AEF رعامليمدلن دو پوزيحک، آ اين رو

برای  AEFرا جبران کند که البته دولت از پرداخت آن خودداری کرده است. هابرنامهنشدن اين 

منابع خود را )از درآمدهای حاصل از تبلیغات و همچنین از طريق تنوع  جبران اين خسارت،

 .( افزايش داد. اجرای اين طرح منجر به طرح اخراج داوطلبانه شدهاتیفعالبخشیدن به 

 RFIکلیدی  یهانکته

 هشت درصد افزايش يافت. RFIم، مخاطبان جهانی  ۰۲۸4در سال 

- RFI ۹77۹ .میلیون شنونده هفتگی دارد  

- RFI  دارد. یانکاررقابلیغدر آفريقا جايگاه  زبانیفرانسودر کشورهای 

خارجی باعث جهش در آمار مخاطبان  هایزبانبه  و پخش ديجیتالی هابرنامهتقويت  -

 در نیجريه( شد. ويژهبه)

 درصد افزايش يافتند. MCD ۰م، مخاطبان ۰۲۸4در سال  -

- MCD  اف ام افتتاح خواهد کرد. یهاکانالدر عمان و لیبی 

 4۸،7دارای  ۰4ديا موند، هر هفته، شبکه فرانس یتوسط فرانس م منتشرشدهبر اساس آمار 

میلیون بیننده  6،7دارای  MCD میلیون بیننده و شبکه ۹4،۰دارای  RFIمیلیون بیننده، شبکه 

ديا موند قرار یم ی اين گروه که تحت نظارت و رهبری فرانسهابرنامه، م ۰۲۸۳هستند. در سال 

کشور جهان در خدمت خود  66و خبرنگارانی را از  شوندمیکشور جهان پخش  ۸۱۲دارد، در 

 دارد.

 

 



 (۸) برون مرزی در جهانهای رسانه                  فرانسه      های برون مرزی م: رسانهسوفصل 

  79 

 

 )به میلیون یورو(: م5111تا سال  م5111دیا موند از سال یگروه فرانس م یابودجهتغییرات : 5-8جدول 

 ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸7 ۰۲۸6 ۰۲۸۰ ۰۲۸4 ۰۲۸۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ سال

 ۰۰۰،۰ ۰۰7،۱ ۰۰۸،۰ ۰44 - ۰4۳،۹ ۰4۱،۸ ۰4۱،6 ۰6۹،۰ بودجه

 ۰، کمیسیون امور مالی مجلس نمايندگان فرانسه پیشنهاد کرد که مبلغ م۰۲۸۱در سال 

 م، افزوده شود.۰۲۸۳ديا موند برای سال مالی یمیلیون يورو به بودجه اولیه گروه فرانس م
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 ژاپن مرزیبرون هایرسانه: مچهارصل ف

 بريتانیا تلويزيون -راديو عمومی خدمات سبک از است یازهیآمژاپن  در تلويزيون -راديو صنعت

 آمريکايی سبک تجاری تلويزيون – راديو و شودمی حمايت شهروندان پرداختی عوارض که با

 .۸تبلیغاتی متکی است درآمدهای به که

 گستره و فراوان اعتبار علت به ۰تلويزيون ژاپن، ان اچ کی -در اين میان، سازمان راديو

 اين تلويزيونی -راديو سیاست کنندهنییتع دارد زيرا جايگاه برتری ژاپن کشور سطح در پوشش،

 است. کشور

، نندکمیژاپن در چارچوب اين سازمان فعالیت  مرزیبرون هایرسانه نيتریاصل ازآنجاکه

 ضروری است. یارسانهمعرفی اين سازمان 

  NHK ژاپن یزیونتلوو  یوسازمان راد

ويزيونی ی راديو تلهابرنامهسازمان راديو تلويزيون ژاپن، تنها سازمان ملی و دولتی متصدی پخش 

دنیا است. اين سازمان يا ان  یارسانه یهاسازمان نيترباسابقهو  نيتربزرگدر ژاپن و يکی از 

 است. ۹تلويزيونی ملی و عمومی -يک شبکه راديو درواقع (NHK)اچ کی 

 

                                                           
1. Shimizu, 1997 

2. NHK-日本放送協会 

3. Public Service 
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   NHK یخچهتار

م، پخش ۸۳۹۰م، آغاز کرد. در سال ۸۳۰۰ی راديويی خود را در سال هابرنامهان اچ کی پخش 

ی موج کوتاه اين راديو به دو زبان ژاپنی و انگلیسی آغاز شد. ان اچ کی نخستین هابرنامهاولین 

ی تلويزيونی آن هابرنامه، افتتاح کرد اما پخش رسمی م۸۳۰7ايستگاه تلويزيونی خود را در سال 

برنامه تلويزيونی ، اولین م۸۳۰۹به علت وقوع جنگ جهانی دوم عملاً میسر نشد. بعدها، در سال 

 .۸پخش شد ان اچ کی

بنگاه پخش راديويی و تلويزيون در ژاپن است، تجربه  نيترباسابقهاين شبکه  ازآنجاکه

راديو و تلويزيونی دارد. اين شبکه به لحاظ تکنیکی و به لحاظ تولید  هایفعالیتفراوانی در 

 راديو و تلويزيون بود که پس از تجاری پخش یهابنگاهبرنامه همواره الگويی برای آن دسته از 

ايستگاه پخش محلی در داخل  ۰4شدند. سازمان راديو تلويزيون ژاپن دارای  تأسیسان اچ کی 

 .۰دفتری در تهران است از جمله مرزیبروندفتر  ۹4ژاپن و 

حاديه اِی بی يو(، ات) هیانوسیاق-آسیا هایتلويزيونان اچ کی از اعضای فعال اتحاديه راديو 

 .است PBIبرودکسترهای عمومی  المللیبین( و اتحاديه EBUاروپا ) هایتلويزيونيو راد

 NHK  یریتدم

 از اين هرکداماست.  یریگمیتصمعضو بالاترين مرجع  ۸۰با  رهيمدئتیهدر تشکیلات ان اچ کی 

عضو با معرفی  ۸۰. اين برخوردارنداعضا از دانش و تجربه وسیعی درباره مسائل اجتماعی 

در تمامی  مديرههیئت. اعضای شوندمیاعضای مجلس منصوب  تأيیدو با  وزيرنخست

 ی کلی ان اچ کی را تصويبهابرنامهمديريتی و عملیاتی دخالت و بودجۀ سالانه و  هایفعالیت

 ، مدير اجرايی و حسابرسانمديرههیئتعمدۀ آنان انتخاب رئیس  یهاتیمسئول. يکی از کنندمی

 است.

                                                           

 توکیو ی،شمس ۸۹۳۲ شهريور کی، اچ ان معرفی کارگاه.  ۸

 همان. ۰
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 در مجلسین مديرههیئتعملیاتی ان اچ کی بايد با پیشنهاد  هایطرحلانه و بودجه سا

نمايندگان )مجلس سفلی يا عوام( و توسط مشاوران )مجلس علیا يا سنا( مورد بررسی و تصويب 

قرار گیرند. گزارش سالانه عملکرد و بیلان کاری سازمان راديو تلويزيون ژاپن نیز بايد به اين دو 

کارکرد سالانه بايد به وزير امور  یهاگزارشئه شود. علاوه بر اين بودجه سالانه و مجلس ژاپن ارا

داخلی و ارتباطات ارائه شود تا وی نیز نظرات خود را از طريق کابینه به مجلسین ژاپن ارائه 

 .۸نمايد

اصلاحات در قانون پخش و قانون اداره سازمان راديو تلويزيون ژاپن، ان اچ کی، اختیارات 

، مرزیبرونی هابرنامهدر مورد  ويژهبهنظارتی وزير امور داخلی و ارتباطات بر اين سازمان را، 

 افزايش داده است.

 NHK  يانسان یروین

نفر اعلام شده است. از اين  ۸۲۹۸۱ ،م۰۲۸۱ان اچ کی در سال  وقتتمامتعداد کارکنان 

 میانگین سنی شاغلان در ان اچ کی در اين مقطع، .اندبودهنفر زن  ۸7۳۰نفر مرد و  ۱۰۰۹تعداد،

 ان اچ کی سايتوبدر  شدهارائهسال بوده است. آمار  ۸776سال و متوسط سابقه کار آنان  4۲76

تعداد هستند. از اين  نفر ۸۲۹۹۹کارکنان رسمی اين سازمان، جمعاً  ،م۰۲۸۳حاکی است در سال 

شاغلان ان اچ کی نیز در سال نفر نیز زن هستند. میانگین سنی  ۸۳۰۰نفر مرد و  ۱4۸۸

 سال است. ۸77۰آنان سال و متوسط سابقه کار  4۸7۰م،۰۲۸۳

راديويی  هایشبکهکارمند در  ۸4۰۲۲ درمجموع وقتمهینو  یاپروژهبا احتساب کارکنان  

رسمی  . افزون بر کارکنانکنندمیمرکزی، دفاتر محلی و خارجی ان اچ کی کار  و تلويزيونی، دفتر

ن در مشاغلی چو وقتمهینيا  وقتتمام صورتبهاز اتباع خارجی نیز  نفر ۸۲۲ان اچ کی، بیش از 

 .۰کار هستندگويندگی، مترجمی و يا دبیری در راديو ژاپن مشغول به 

                                                           

 ۸۹۲:۸۹۳۰ حسینی،.  ۸

 توکیو ،شمسی ۸۹۳۲شهريور کی، اچ ان معرفی کارگاه. ۰
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 NHK  بودجه

درباره ان اچ کی اين است که حق پخش آگهی بازرگانی ندارد. بخش عمده  توجهقابلنکته 

 .شودمی تأمینبودجه ان اچ کی از طريق دريافت حق اشتراک از خانوارهای دارای تلويزيون 

پرداخت اين حق اشتراک داوطلبانه است و مجازاتی برای کسانی که آن را نپردازند، در نظر گرفته 

 .۸شودنمی

نیز  سالبهسالآمارهای منتشره حاکی است درآمد ان اچ کی از اين محل، ، حالنیدرع

درصد خانوارهای ژاپنی حق اشتراک خود را به ان اچ  77م، ۰۲۸۰افزايش يافته است. در سال 

 .۰درصد کل خانوارهای ژاپنی رسیده بود 7۰، به م۰۲۸۸. اين نسبت در سال اندکردهکی پرداخت 

قادر »اچ کی، هدف از پرداخت اين مبالغ از سوی مردم،  بخش فارسی ان سايتوبدر 

يی منصفانه و به دور از هرگونه اعمال نفوذ از هابرنامهساختن اين سازمان برای ارائه و پخش 

سیاسی يا خصوصی و نیز اولويت قائل شدن برای عقايد و نظرات بینندگان و  یهاسازمانسوی 

 .۹اعلام شده است« شنوندگان

 7۳۰۲ين، شش ماهه  ۸۹۳۰م، حق اشتراک ماهانه برای هر خانوار ماهانه ۰۲۸۹در سال »

 .4«دو برابر است» باًيتقران اچ کی  یاماهوارهبود. حق اشتراک خدمات  ني ۸۰4۳۲ين و سالانه 

 .۰ين ژاپن معادل يک دلار آمريکا بود ۸۲67۳۹م، هر ۰۲۸۳اکتبر در 

، از دولت و البته با مرزیبرونی هابرنامهسازمان راديو تلويزيون ژاپن در برابر پخش 

 7۰۰، معادل م۰۲۸۳. درآمد ان اچ کی در سال کندمیتصويب مجلس، مبلغ کمی يارانه دريافت 

                                                           

 ۸۹۳۹قرقانی، .۸

 م۰۲۸6 سپتامبر ژاپن، ارتباطات و داخلی امور وزارت سايت وب. ۰

 م۰۲۸6.کی.اچ.ان ژاپن تلويزيونی راديو پخش سازمان فارسی تيسا. ۹

 ۸۰۱:۸۹۳۰حسینی،. 4
5. Yahoo Japan, 2016 
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 میلیارد ين اعلام شده است. بر اساس گزارش وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، کل درآمد

میلیون  674میلیارد و  7۲۸ شیپا سال م، با اندکی افزايش در مقايسه ب۰۲۸6ان اچ کی در سال 

 .۸میلیارد دلار( بوده است 7معادل حدود ) نيهزار  ۹۸6و 

، م۰۲۸6هزار ين بود. در سال  ۰4و میلیون  ۸۰4میلیارد و  6۱۹،م۰۲۸۰اين درآمد در سال 

هزار ين يارانه از بخش عمومی دريافت کرده  ۰4۹میلیون و  6۱۱میلیارد و  ۹اين سازمان مبلغ 

درصد از کل درآمد ان اچ کی است  . طبق اين آمار، يارانه دريافتی، تنها در حدود نیماست

 .(۸)جدول 

 : هزار ین(واحد) کیتفکم، به  5116و  م5112در سال های  NHK: درآمدهای 1-5 جدول 

، متون هابرنامهساير درآمدهای ان اچ کی شامل درآمدهای حاصله از انتشار لوح فشرده  

 ، واگذاری کپی رايت و... است.المللیبین یهایهمکار، هانامهشينماو  هابرنامه

در سال  مرزیبرونمختلف ان اچ کی اعم از داخلی و  هایشبکهبودجه  ۰جدول شماره 

 .۰. )واحد: میلیارد ين(دهدمیرا به تفکیک نشان  م۰۲۸۰

 

                                                           

 م۰۲۸6 .ژاپن ارتباطات و داخلی امور وزارت سايت. ۸

 همان. ۰

 ين(درآمد )منبع  ۰۲۸۰سال  ۰۲۸6سال  تغییرات سالیانه

 حق اشتراک 66۲،۱4۸،6۰۳ 67۰،۱۳۰،7۲۳ + ۸۰،۲۰4،۲۱۲

 يارانه بخش عمومی ۹،۰7۰،6۸۸ ۹،6۱۱،۰4۹ + ۸۸۰،6۹۰

 ساير درآمدها ۸۱،7۹۱،7۱4 ۰4،۲۳۲،۹64 + ۰،۹۰۸،۰۱۲

 جمع 6۱۹،۸۰4،۲۰4 7۲۸،674،۹۸6 + ۸۱،۰۰۲،۰۳۰



 ژاپنهای برون مرزی فصل چهارم: رسانه                            (۸) های برون مرزی در جهانرسانه

44 

 

 م 5112در سال  NHKمختلف  هایشبکه: بودجه 5-5جدول 
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 NHK يداخل هایشبکه

شبکه راديويی  ۹شبکه تلويزيونی داخلی و  4در حال حاضر سازمان راديو تلويزيون ژاپن دارای 

 NHK TV General «یان اچ کی جنرال تی و» یاهنامشبکه ترستريال زمینی به  ۰ .داخلی است

 NHK یهاتلويزيونی به نام یاماهوارهشبکه  TV Educational NHK، ۰و ان اچ کی آموزشی 

BS  وPREMIUM BS NHK  شبکه راديويی ۹و Radio NHK ،2- Radio NHK  وFM 

NHK ی آموزشی، فرهنگی و اخبار ويژه بیگانگان هابرنامه ،ان اچ کی ۰راديو کنند. فعالیت می

ه راديويی . اين شبککندمیو پرتغالی پخش  یاکرهمقیم در ژاپن را به چهار زبان انگلیسی، چینی، 

 ابل دريافت است.تنها در داخل ژاپن ق

 NHK WORLD يبخش جهان

، برای مخاطبان خارج از ژاپن برنامه ۸ان اچ کی به نام ان اچ کی جهانی المللیبینبخش 

مبتنی  یاچندرسانهی هابرنامهی راديويی، تلويزيونی و نیز هابرنامه. اين سرويس، کندمیپخش 

ارائه  NHK WORLDتحت نام  یابرنامه. تمامی اين خدمات کندمی پخش وببر محیط 

                                                           
1. NHK WORLD 
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 عنوانبهآن، عمل  یهاتيمأموريکی از  NHK WORLD یفارسبخش  سايتوب. در شوندمی

يک شريان اطلاعاتی حیاتی در هنگام بروز حوادث عمده و نیز بلايای طبیعی ذکر شده است. 

 است.ی اطلاعاتی و خبری هابرنامهی شبکه ان اچ کی ورلد شامل هابرنامهبخش عمده 

 NHK WORLDاهداف 

 ؛براى جهان به روشی دقیق و سريع المللیبینتهیه اخبار داخلى و  -

گوناگون با استفاده بهینه از شبکه  اندازهایچشمارائه اطلاعات درباره آسیا از  -

 ؛NHKجهانى 

يک شريان اطلاعاتى حیاتى در هنگام بروز سوانح عمده و نیز  عنوانبهعمل  -

 ؛بلاياى طبیعى

گى فرهنگی و زند یهاجنبهدرباره بسیارى از  بالا سرعتپخش برنامه با دقت و  -

روندهاى  نيترتازهاجتماعى و سیاسى،  یهاعرصهدر ژاپن، آخرين تحولات در 

 ؛علمى و صنعتى و نیز نقش و ديدگاه ژاپن درباره مسائل مهم جهانى

بادلات دوستى و تتقويت درک متقابل بین ژاپن و کشورهاى ديگر و نیز ارتقای  -

 .۸فرهنگى

 NHK WORLD يانسان یروین

ان اچ  ، وزارت امور داخلی ژاپن تعداد کارکنان رسمی بخش جهانیم۰۲۸4در گزارش آوريل 

نفر مشغول به کار  ۱۲شعبه اين بخش در خارج از ژاپن،  ۰۱در نفر اعلام شده است.  ۸۱6کی 

 .اندبوده

 طرف قرارداد یهاشرکتی ان اچ کی به هابرنامهو نیز پخش  یسازبرنامهبخشی از امور 

 واگذار شده است.

                                                           

 م۰۲۸6. کی.اچ.ان فارسی سايت. ۸
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 6۸شرکت همکار ان اچ کی ورلد،  نيتریاصل، (JIB) یبتعداد کارکنان شرکت جی.آی.

 همکار، نیروهای ديگری یهاشرکتنفر اعلام شده است. علاوه بر کارکنان رسمی ان اچ کی و نیز 

ند و همچنین خبرنگاران آزاد و نیز تعدادی از اتباع اخارجی دعوت شده هایرسانهنیز که از 

 خارجی در بخش جهانی ان اچ کی مشغول به کار هستند.

 NHK WORLD بودجه

تجهیزات پخش در سال  تأمینو  یسازبرنامهان اچ کی شامل  مرزیبرونکل بودجه عملیات 

 ۰که در جدول شماره  گونههمانين( بود.  ۰7،۳۹۲،۲۲۲،۲۲۲) نيمیلیارد  ۰۱ بربالغم، ۰۲۸۰

دهم  ۹و  ۰۸و  مرزیبرونو نیم میلیارد ين از اين بودجه سهم راديوهای  6مشخص شده است، 

 بوده است. مرزیبرونمیلیارد ين سهم تلويزيون 

 درصد، به بیش از سی میلیارد ين 4/4معادل ، با افزايشی م۰۲۸6اين بودجه در سال 

ی هابرنامهدرصد آن برای ساخت  دهمهفتیز ين( رسیده که هفت مم ۹۲،۰۰۲،۲۲۲،۲۲۲)

نیروی  یهانهيهزمیلیون ين از اين بودجه، صرف  66۲میلیارد و  4داخلی هزينه شده است. 

 .(۹)جدول انسانی شده است 

م5116و  م5112 یهاسالدر  NHK یهانهیهز :8-5جدول 
1
 به واحد ین مرزیبرونی داخلي و هابرنامهبه تفکیک  :

                                                           

 م۰۲۸6 .ژاپن ارتباطات و داخلی امور وزارت ژاپنی سايت. ۸

  ۰۲۸۰ ۰۲۸6 تفاوت

 های داخلیبرنامه ۹۲4،۱۲4،7۱۲7۲۲۲ ۹۰۸،۲76،7447۲۲۲ + ۸6،۰7۸،۳64 ۲۲۲

 مرزیبرونهای برنامه ۰۰،۰۳4،۳7۳7۲۲۲ ۰4،۱6۰،۱6۸7۲۲۲ + ۰،۰67،۱۱۰7۲۲۲

 های ان اچ کیکل هزينه 676،۳۰۰،۲۲67۲۲۲ 6۳۹،6۹۰،۰۸67۲۲۲ + ۸6،7۸۹،۰۸۲7۲۲۲
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 یسازبرنامه یهانهيهز، تنها به مرزیبرونی داخلی و هابرنامه یهانهيهزنکته مهم اينکه 

تحقیق و توسعه، فنی، آموزش، تبلیغات و ...  هایهزينهاست و  افتهي اختصاصدر اين دو بخش 

 .شوندمیکلی محاسبه  هایهزينهدر 

 NHK WORLDو خدمات  هابخش

 NHK زبانانگلیسي يجهان یزیونتلو

اما ساختار اين ؛ شده است تأسیس، م۸۳۳۰در سال  ۸ان اچ کی زبانیانگلیستلويزيون جهانی 

م، دچار تحولات بنیادی ۰۲۸4و  م۰۲۲۳ یهاسالدر  دو بارشبکه در تطابق با تحولات محیطی 

 شده است.

 ۸6۲میلیون خانوار در  ۹۲۲ساعته، برای  ۰4 ۰«ایدر آسچشم شما »شعار اين شبکه با 

ين ی اهابرنامه. کندمیاقتصادی پخش  -ی فرهنگیهابرنامهو منطقه جهان خبر و ساير کشور 

ی شبکه هابرنامه. محتوای شودمیهمراه نیز دريافت  یهاتلفنشبکه از طريق اينترنت و 

 ان اچ کی بر اخبار اقتصادی، آسیا و ژاپن متمرکز است. زبانانگلیسی

 NHK زبانژاپني يجهان یزیونتلو

ساکن در خارج از اين  زبانژاپنیساعته برای مخاطبان  ۹۰4ان اچ کی زبانژاپنیزيون جهانی تلوي

ی کودک، ورزشی و فرهنگی پخش هابرنامهکشور، در قبال دريافت حق اشتراک، فیلم و سريال، 

« باًيتقرشبکه ان اچ کی جهانی . »شودمیکشور و منطقه دنیا دريافت  ۸۲7. اين شبکه در کندمی

 و مناطق جهان، بیننده و پوشش دارد. هاقارهدر تمام 

 

 

                                                           
1. NHK WORLD TV 

2. Your Eye In Asia 

3. NHK WORLD PREMIUM 
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 NHK WORLD ینترنتيخدمات ا

زبان خدمات اينترنتی نیز ارائه  ۸۱به « نزديک به شما، در هر جا، در هر زمان»ان اچ کی با شعار 

 .۸کندمی

 ژاپن الملليبین یهایخبرگزار

 یودوک یخبرگزار

 تأسیس، در توکیو م۸۳4۰شرکتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در نوامبر  ۰خبرگزاری کیودو

يومی اوری، آساهی، ماينچی و  از جملهشد. سهامداران آن پانزده روزنامه عمده و معتبر ژاپنی 

کارمند دارد که بیش از هزار نفر  ۸۱۰۲هستند و  NHKسانکی و سازمان راديو تلويزيون ژاپن 

 4۸دفتر در داخل ژاپن و  ۰۹. کیودو دهندیمرا اعضای تحريريه و خبرنگاران تشکیل  هاآناز 

 هایزبانژاپنی به  رازیغبهدر ايران )تهران( دارد. کیودو  از جملهدفتر در خارج از اين کشور 

 .۹کندمینیز خبر منتشر  یاکرهانگلیسی، چینی و 

 پرس يج يج یخبرگزار

شعبه در داخل ژاپن  ۱۰، بنیان گذاشته شد. جی جی پرس م۸۳4۰سال در نوامبر  4اين خبرگزاری

اران آن . سهامدکندمیدفتر در خارج از اين کشور دارد و به ژاپنی و اسپانیولی خبر منتشر  ۰۳و 

 .۰گوناگون هستند هایرسانهفعال در  نگارانروزنامهنیز 

 

 

 

                                                           
1. NHk World Site, 2016 

2. 同盟通信社 

3. kyodonews.jp, 2016 

4. 時事通信社 

5. Jiji.com, 2016 
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 ژاپن مرزیبروناز رسانه  يدولت یتحما

م، ان اچ کی، نظر خود را درباره تقويت ۰۲۸4وزير امور داخلی و ارتباطات ژاپن در بودجه سال 

یین تب گونهنيا مرزیبرونی هابرنامهانتشار اطلاعات به خارج از ژاپن از طريق ارتقای پخش 

 کرده است:

و  یلالملبینمهم کشور، ديدگاه عمومی درباره مسائل  یهااستیسامروزه، انتقال صحیح 

نايت به يافته است. با ع شیازپشیبنیز تحرک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان، اهمیتی 

چنین در و هم المللیبینشناخته شود و در تعاملات  یخوببهکشور ما  کهنيااين وضعیت، برای 

 ريزیبرنامه مرزیبرونبرای تقويت و ارتقای پخش  ديبایمپیشبرد راهبرد توسعه مشارکت کند، 

، برای افزايش بینندگان NHK WORLD TV یمرزبرون، درباره شبکه تلويزيونی ويژهبهشود. 

ی يهابرنامهی خبری يا هابرنامهدر داخل و خارج از ژاپن بايد  مرزیبرونو ضريب نفوذ بخش 

، ارتقا داد. پوشش و دريافت دهدمیو وضعیت واقعی کشور و منطقه را نشان  هاجاذبهرا که 

و تحلیل را  نقمتمیدانی مبتنی بر تحقیقات  مؤثرامواج را اصلاح کرد و گسترش داد و تبلیغات 

در  هارنامهبتماشای  یهافرصتاز اينترنت و برای گسترش  یریگبهرهپیش برد و برای ارتقای 

 .۸کرد ريزیبرنامهداخل کشور، 

م، مجلس نمايندگان ژاپن در بخش ۰۲۸4صوب ژوئن همچنین در اصلاحیه قانون پخش م

 مربوط به سرويس جهانی ان اچ کی، اعلام کرد:

 المللیبیناز جهان ضريب نفوذ تلويزيون  یانقطهادعا کرد در هر  توانینمالزاماً  ازآنجاکه»

 ستيبایمدر وضعیت مطلوب قرار دارد، سازمان  NHK WORLD TV یکسازمان ان اچ 

ارد. افزايش ضريب نفوذ آن، همت گم منظوربه، المللیبینی بخش هابرنامهبرای ارتقای کیفیت 

همچنین دولت بايد از اين سازمان )ان اچ کی( در گسترش محیط دريافت امواج در خارج از 

 «.ژاپن و تقويت انتشار اطلاعات کشور، حمايت کند

                                                           

 م ۰۲۸6. کی.اچ.ان ژاپن تلويزيونی راديو پخش سازمان. ۸
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ان اچ کی، با همین مضمون در  مرزیبرونحمايت قانونی از ارتقا و گسترش بخش 

 .شودمیمصوبه مجلس مشاوران )سنا( ژاپن نیز مشاهده 

م، خواهد بود، ۰۲۰۲شهر توکیو، پايتخت ژاپن، میزبان المپیک تابستانی  کهنيابا توجه به 

بر عهده بخش جهانی ان اچ کی نهاده است. در متمم لايحه  ایويژه مأموريتدولت اين کشور، 

م، ان اچ کی که دولت تقديم پارلمان کرد، سیاست ان اچ کی درباره المپیک ۰۲۸۹بودجه سال 

 تدوين شده است: گونهنياتوکیو 

م، توکیو، درک صحیح مردم کشورهای جهان، ۰۲۰۲المپیک  زیآمتیموفقبرای برگزاری »

گردشگری، فرهنگ غذايی و...( و  یهاجاذبهژاپن )گران از وضعیت کشور ورزشکاران و گردش

مردم  اطلاعات به گونهنيااست. در راستای انتقال  ريناپذاجتنابنیز سفر آسوده آنان به ژاپن 

ا که تقريباً کل جهان ر هایخارجژاپن برای  المللیبینجهان از طريق تنها شبکه تلويزيونی 

ی هابرنامه، دولت از تبلیغات عمومی و ارتقای NHK WORLD TV یعني، دهدمیپوشش 

 .۸«کندمیحمايت  فاخر

از طريق  NHK WORLD TVپخش بر اساس اين هدف دو وظیفه مشخص يعنی 

ی هاامهبرندر سراسر جهان و نیز ارتقای  المللیبین یهافرودگاهبزرگ هوشمند در  هایتلويزيون

 ی ان اچ کی نهاده شده است.خبری اين شبکه بر عهده بخش جهان

، م۸۳۰۸روند تاريخی افزايش يارانه دولتی بخش جهانی ان اچ کی از  4جدول شماره 

: بودجه اين بخش، يارانه دولتی است یحاک. بررسی ارقام اين جدول دهدمیتاکنون را نشان 

ان اچ  لو نیز نسبت بودجه بخش جهانی به بودجه ک مرزیبرونی هابرنامهبه  افتهياختصاص

 کی، پیوسته افزايش يافته است.

 

                                                           

 همان. ۸
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م5115تام 1121از  NHKروند تاریخي افزایش یارانه دولتي بخش جهاني  :5-5 جدول
1
 به واحد ین 

 
 NHKاز تي های مالي دولحمایت

، مرزیبرونی هابرنامهم، تنها در قبال پخش ۰۲۸۰قانون پخش ژاپن، در سال  67بر اساس بند 

میلیون دلار( از بخش  ۹۲۰ين، معادل حدود  ۹،۰4۹،۳۳۰،۲۲۲بیش از سه و نیم میلیارد ين )

محلی( يارانه دريافت کرده است. اين مبلغ در بودجه سال  یهادولتعمومی )دولت مرکزی يا 

 ين رسیده است. ۹،۰4۹،۳۳۱،۲۲۲م، با اندکی افزايش به ۰۲۸6

ان اچ کی را در يک دوره ده  مرزیبروننیز بودجه راديو و تلويزيون  ۰جدول شماره 

 .۰دهدمیم، به تفکیک نشان ۰۲۸4تا  م۰۲۲۰ساله از سال 

يارانه دولت تنها در حدود نیم درصد از بودجه کل ان اچی کی را در اين  کهآنعلیرغم 

يارانه اختصاصی دولت به بخش  دهدمینشان  هایبررسبازه زمانی پوشش داده است ولی 

 کرده است. تأمیندرصد بودجه اين بخش را  ۰۲، تنها در حدود مرزیبرون

                                                           

 همان. ۸

 همان. ۰
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 جيتدربه مرزیبرونبررسی ارقام اين جدول همچنین حاکی است بودجه و يارانه راديو 

 افزايش يافته است. جيتدربهاما بودجه و يارانه تلويزيون  افتهيکاهش

 م )واحد: میلیارد ین(5115تا  مNHK 5112 مرزیبرونو تلویزیون  : بودجه رادیو2-5جدول 

 

۰۲۸4 
متمم 

۰۲۸۹ 
 سال ۰۲۲۰ ۰۲۲6 ۰۲۲7 ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹

 راديو ۱74۰ 77۳4 77۰۸ 774 67۰4 67۰۸ 67۲۰ 67۲6 67۰۹ - 67۹7

 يارانه ۰7۰7 ۰7۰6 ۰7۸6 ۸7۱۸ ۸7۲۰ .۳۰ .۳۰ .۳۰ .۳۰ - .۳6

 تلويزيون ۰77 ۹7۲6 47۱۸ 776۹ ۸۲7۰۰ ۸۸7۹۰ ۸۸76۰ ۸۰77۰ ۸47۰7 - ۸۰7۲7

 يارانه - - ۲7۹ ۸7۰۰ ۰74۰ ۰74۰ ۰74۰ ۰74۰ ۰74۱ + ۲7۰ ۰74۳

۰۸74 - ۰۲7۰ ۸۱7۱ ۸776 ۸77۰ ۸677 ۸۰ ۸۰ ۸۸ ۸۸7۸ 
بودجه کل 

 مرزیبرون

 يارانه ۰7۰7 ۰7۰6 ۰746 ۹7۹۹ ۹7۰ ۹74 ۹74 ۹74 ۹74۹ + ۲7۰ ۹746

 مرزیبرون هایرسانهاز  يفن یتحما

ش دنیا پخ پرمخاطباصلی و  یهاماهوارهان اچ کی از اغلب  زبانانگلیسیشبکه تلويزيونی 

 .شودمی

ر روی اچ کی ب ان زبانانگلیسیاست که شبکه تلويزيونی  يیهاماهوارهفهرست زير نام  

 آن قرار گرفته است:

IS-21 ، IS-20  ، IS-12  ، IS-19 ، Optus-D3 ، AsiaSat7AsiaSat4 ، Koreasat6 ، 

JCSAT- 4B،Palapa-D، Vinsat1،NSS-11, Vinsat2،AMC4، Insat 4B،Apstar-

7،Amos2، Nilesat201،Turksat2A، Eutelast Hot Bird 13D، Eutelast 28A، Astra 

1KR، Astra 4A ،Eutelast 36B ، Eutelast 36A، Eutelast 16A ، SES4, SES5 

ان اچ کی را هم  مرزیبرون یهابرنامهفنی دولت ژاپن از پخش  شايان ذکر است حمايت

 در تلويزيون و هم در رساندن صدای راديوهای اين بخش به نقاط مختلف جهان شاهديم.
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ی راديويی بخش جهانی ان اچ کی علاوه بر پخش مستقیم از فرستنده ياماتا هابرنامهامواجِ 

. شودمیفرستنده رِله  ۰۸از  یریگبهرهکشورهای خارجی با برخی از در استان ايباراکی ژاپن، در 

میلیون ين آن را کمک  ۳6۲میلیون ين بود که  ۹7۲میلیارد و  6م، بودجه اين بخش ۰۲۸4در سال 

 .دادیممستقیم بخش عمومی )دولت( تشکیل 

مالی مختلف به دولت افغانستان،  یهاکمکقابل ذکر است دولت ژاپن در قبال ارائه 

ی بخش فارسی راديو ژاپن در شهرهای کابل هابرنامهسته است موافقت کابل را برای پخش توان

 و هرات )از طريق امواج اف ام( جلب کند.

م، در استان ۰۲۰6آسیايی  یهایباز، توکیو و م۰۲۰۲با توجه به در پیش بودن المپیک  

پیش  یهاسالدر  شکیب کا،اوسا م۰۲۰۰اکسپو  المللیبینو نیز رويداد  آيچی و در شهر ناگويا

اقتصادی، حقوقی و فنی از بخش جهانی ان اچ کی را افزايش خواهد  یهاتيحمارو، دولت ژاپن 

 داد.

 NHK يتوسعه بخش جهان یندفرآ

در حال حاضر دو شبکه جهانی تلويزيونی تحت مديريت ان اچ کی تنها به دو زبان انگلیسی و 

. قابل ذکر است که اداره شبکه تلويزيونی و راديويی که به زبان ژاپنی کنندمیژاپنی برنامه پخش 

نیز به بخش جهانی  کنندمیبرای شهروندان ژاپنی ساکن در خارج از اين کشور برنامه پخش 

 سپرده شده است.

ی خود را آغاز هابرنامهم، پخش ۸۳۳۰ان اچ کی، از سال  زبانانگلیسیشبکه تلويزيونی 

تغییر رويکرد  تأثیرم، تحت ۰۲۸4و  م۰۲۲۳ یهاسالدر  دو باری آن هابرنامهکرد اما 

 ژاپن، دچار تحولات بنیادی گرديده است. یارسانهفرهنگی و  گذاراناستیس

نوعی ی متهابرنامهان اچ کی انگلیسی جديدترين اطلاعات درباره ژاپن، آسیا و جهان و نیز 

 .کندمیساعته، برای جهان پخش  ۰4را 
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است. سازمان  ريپذامکان کشور ۸6۲اين شبکه از طريق ماهواره و کابل در حدود دريافت 

اصلی و  هایماهوارهخود، با اغلب  زبانانگلیسیراديو تلويزيون ژاپن برای پخش شبکه 

خود اعلام کرده است در حال  سايتوبجهان، قرارداد بسته است. ان اچ کی در  پرمخاطب

مختلف دريافت  هایراهدر سراسر جهان اين شبکه را از  میلیون خانوار ۹۲۲حاضر حدود 

 .۸کنندمی

و تکرار  افتهي توسعهم، ۰۲۸4اچ کی، از سال  ان زبانیسیانگلی شبکه تلويزيونی هابرنامه

  دقیقه تحت عنوان برنامه ۹۲هر ساعت به مدت  رأسدر آن کمتر شده است. اين شبکه  هابرنامه

NEWS LINE  ی مستند با موضوعات علمی هابرنامه. در نیم ساعت دوم، کندمیاخبار پخش

موسیقی، گردشگری، آشپزی، سبک  یهانهیزمدر  از جملهو فناوری، فرهنگی، اطلاعات عمومی 

ی تولیدی هابرنامه گريدعبارتبهساعته است،  6 هابرنامه. جدول پخش شودمیپخش  زندگی و...

 .شوندمی چهار بار تکرار روزشبانهان اچ کی در 

چینی،  هایزبانبا پخش زنده، به  زمانهمی اين شبکه هابرنامه، م۰۲۸۳ ژوئن ۰4از 

 .گرددیمفرانسه، اندونزيايی، اسپانیولی، تايلندی و ويتنامی هم زيرنويس 

ق ان اچ کی از طري زبانانگلیسیبا پخش زنده شبکه تلويزيونی  زمانهمدر حال حاضر 

زنده قابل دريافت است.  صورتبهشبکه هم  سايتوبی آن از طريق هابرنامهماهواره يا کابل، 

ذاری ، بارگسايتوبهمچنین متن و تصاوير برخی از اخبار که پخش آن پايان يافته است در 

تراک رايگان به اش صورتبهنیز  تلفن همراه و نیز تبلت یهایگوش. اپلیکیشن ويژه شودمی

 گذاشته شده است.

 ژاپنن مرزی برو یوراد

ی هابرنامه( در مقايسه با ۰ی راديويی بخش جهانی ان اچ کی )راديو ژاپنهابرنامهپخش 

 تلويزيونی آن از تنوع زبانی و جغرافیايی و نیز سابقه بیشتری برخوردار است.

                                                           
1. NHk World Site, 2016 

2. NHK WORLD RADIO JAPAN 
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 مرزیبرون، هشتادمین سالگرد آغاز پخش راديو م۰۲۸۰بخش فارسی ان اچ کی در سال 

 خود را جشن گرفت.

ی هاامهبرنکه به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد آغاز پخش  یانامهژهيوبر اساس 

ی موج کوتاه هابرنامه، پخش م۸۳۹۰راديو ژاپن، منتشر شد، راديو ژاپن در سال  مرزیبرون

ی غربی آمريکای شمالی آغاز هابخشرا به دو زبان ژاپنی و انگلیسی برای هاوايی و  مرزیبرون

 .۸کرد

آلمانی و فرانسه  هایزبانی راديويی موج کوتاه راديو ژاپن به هابرنامه ،م۸۳۹7سال در 

به  مرزیبرونی هابرنامهو در بحبوحه جنگ جهانی دوم، پخش  ،م۸۳4۸شد. در سال  اندازیراه

دقیقه در  ۰۰ساعت و  ۹۰به  هابرنامهگسترش يافت. مجموع مدت پخش اين  یتوجهقابلنحو 

به زبان فارسی آغاز  هابرنامه، نیز پخش م۸۳44زبان رسید. در سال  ۸6نوع آن به و ت روزشبانه

ی راديويی هابرنامه، در پی شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، کلیه م۸۳4۰شد، اما در سال 

 هاینژاپ، به دستور قوای اشغالگر، قطع شد اما پس از بازگشت مجدد اداره کشور به مرزیبرون

خود را يکی پس از  مرزیبرونی هابرنامه، به بعد( راديو ژاپن دوباره پخش م۸۳۰۰سال )از 

 ديگری برقرار کرد.

، یابرمهژاپنی، فارسی، انگلیسی، عربی، بنگلا،  زبان ۸۱در حال حاضر راديو ژاپن به 

، اندونزيايی، پرتغالی، روسی، اسپانیولی، تايلندی، اردو، ويتنامی و یاکرهچینی، فرانسه، هندی، 

پخش برنامه به هر زبانى متفاوت است اما در کل  زمانمدت. کندمیسواحیلی برنامه پخش 

 ی مستندهابرنامهشامل اخبار،  هابرنامه. اين شودیمدقیقه برنامه پخش  ۹۲ساعت و  64روزانه 

اينترنت و  پنی است که از ماهواره، موج کوتاه، متوسط و اف ام،راديويی و آموزش زبان ژا

 های تلفن همراه قابل دريافت است.اپلیکیشن

                                                           
1. NHk world, 2016 
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 ی اينهابرنامهبخش جهانی ان اچ کی منتشر شده است،  سايتوبطبق جدولی که در 

ف ا از طريق موج یمحل یهاستگاهيامختلف، در بسیاری از کشورها، با اجاره  هایزبانراديو به 

 .گرددیمام يا موج متوسّط رله 

. ساختار اين شودمیدر راديوهای خارجی ان اچ کی، عمدتاً متمرکز انجام  یسازبرنامه

کشورمان در پیش از تشکیل راديوها و ادارات کل  مرزیبرونبخش، به ساختار راديوهای 

 یاگوشهر يک میز د راديويی شبیه است. کل بخش فارسی و عربی ان اچ کی )از نظر فیزيکی( به

ی هر زبان، يک هابرنامه رأس. در شودمیاز سالن تحريريه راديوهای خارجی ان اچ کی خلاصه 

رنامه يا ارائه طرح ب ازنظر هابرنامهسردبیر ژاپنی منصوب شده است که به زبان برنامه آشنا است. 

احد از سوی و شدهارائهتغییر محتوای آن استقلال ندارند و الزاماً موظف به استفاده از محتوای 

و  شودیممحتوا هستند. محتوا ابتدا به ژاپنی نگارش و سپس به زبان انگلیسی برگردانده  تأمین

، یسی به زبان برنامه خود برگردانندمترجمان هر برنامه ان اچ کی بايد عیناً مطالب را از زبان انگل

 .اندشدهلذا عمدتاً نیروهای مسلط به زبان انگلیسی در بخش راديوهای خارجی ان اچ کی جذب 

 ژاپن الملليبین یوراد يبخش فارس

. ردکیمبه زبان فارسی پخش  یابرنامهراديو ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم برای مدت کوتاهی 

ی موج کوتاه ژاپن به دستور قوای هابرنامه، کلیه م۸۳4۰ر سال با شکست ژاپن در جنگ د

 م، آغاز بکار کرد.۸۳۳۸ی فارسی اين راديو از سال هابرنامهاشغالگر قطع شدند ولی دوره جديد 

ان سراسر زبانفارسیبخش فارسی راديو ژاپن در حال حاضر، سه نوبت در روز، برای 

. صدای کندمیی گوناگون پخش هابرنامهجیکستان خبر و در ايران، افغانستان و تا ويژهبهجهان 

همراه و در منطقه غرب آسیا و شمال آفريقا از  یهاتلفناين راديو از طريق اينترنت و اپلیکیشن 

 طريق موج کوتاه و موج متوسط قابل دريافت است.

-IS-19،IS-20،IS هایماهوارهی بخش فارسی راديو ژاپن روی هابرنامهعلاوه بر اين، 

 .شودمیعرب ست، بدر و هات برد نیز پخش ، 21
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ن ی راديو ژاپهابرنامه، «کلید»در شهرهای هرات و کابل، پايتخت افغانستان، راديو محلی 

برای کشور تاجیکستان نیز از طريق موج متوسط نیز پخش  ی اين راديوهابرنامه. کندمیرا رله 

 .شودمی

نفر در حال حاضر با  ۸4 اين سرويس، سايتوبطبق صفحه معرفی بخش فارسی در 

 .کنندمیبخش فارسی ان اچ کی همکاری 

 نگارانروزنامهو  سازانبرنامه یریکارگبهدرباره بخش فارسی ان اچ کی،  توجهقابلنکته 

معاونت صدای سازمان  کنندگانهیته، از یلیخل رزایمخانم  مثالعنوانبهاست.  باتجربه

، افشین والی نژاد، عکاس خبری و خبرنگار سابق اسلامی ايرانی جمهوری صداوسیما

ش فارسی ان بخ سازانبرنامهفارسی، از  یسیبیبآسوشیتدپرس در تهران و مظفر، گوينده سابق 

یزه باعث کاهش انگ سازانبرنامهو عدم استقلال  هابرنامه، البته ساختار متمرکز اندبودهاچ کی 

 ار در ان اچ کی شده است.آنان برای ادامه ک یاحرفه

ی راديوهای هابرنامهاز  یاعمدهمعرفی فرهنگ و فناوری ژاپن و زبان ژاپنی بخش 

به خود  نیبنيدرای سیاسی کمترين اولويت را هابرنامه. شودمیخارجی ان اچ کی را شامل 

 .انددادهاختصاص 

 از: اندعبارتهای بخش فارسي ان اچ کي تعدادی از برنامه

ر و بخش فارسی راديو ژاپن که د هاشنونده: اين برنامه پلی است بین بزبرگ س -

آن به موضوعات گوناگون درباره ژاپن، ايران، افغانستان و تاجیکستان پرداخته 

 هاآن یهاپرسشخوانده و به  هاشنونده یهانامه. همچنین در اين برنامه شودمی

 .شودمیپاسخ داده 

گزارشگران راديو ژاپن مخاطبان را به بازديد  :دیآمدخوش زیانگشگفتبه ژاپن  -

اين مجموعه اطلاعاتی درباره  برندیماز مناطق ديدنی و جذاب سراسر ژاپن 

 دهدمیاماکن ديدنی مهم، فرهنگ، رويدادها و يا غذاهای ژاپنی ارائه 
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ر ب دیتأکو خانگی ژاپنی را با  اشتهاآوردستور غذاهای  غذای خانگي ژاپني: -

 .دهدمی ارائهآشپزی ژاپنی  یهاتسن

 ژاپن امروز -

 دیدار با افراد موفق -

، مخاطبان با زندگی واقعی هاعبارتبا معرفی  :هاواژهزندگي ژاپني در قالب  -

 .شوندمیو امور جاری در جامعه امروز ژاپن آشنا 

 .شوندمیمحصولات و فناوری ژاپن معرفی  ساخت ژاپن: -

 مجله فرهنگ پاپ ژاپن -

ماندگار مربوط به آثار هنری  یهاداستان: شاهکارهای هنری ژاپنجادوی  -

نی در دنیای هنر ژاپ یشناسيیبايزملی توکیو را معرفی و مخاطبان را با  یموزه

 .کندمیآشنا 

 یهاخوانندهپرفروش و  یهاترانه نيترتازه ژاپني پرفروش ماه: یهاترانه -

 .کندمیمحبوب ژاپن را معرفی 

و مناظر ديدنی ژاپن را توسط انواع گوناگون موسیقی  هافصل سفر موسیقایي: -

 .کندمیمعرفی 

کوتاه از نويسندگان برجسته  یهاداستانشنونده از طريق  کوتاه: یهاداستان -

 .شودمیژاپنی با طرز فکر، سبک زندگی و جامعه ژاپن آشنا 

 

 

 



 (۸) های برون مرزی در جهانرسانه                  ژاپن        های برون مرزی فصل چهارم: رسانه

  153 

 

 NHK WORLD يفارس یوراد سایتوب

 .۸دارد یاحرفهی فعال و سايتوببخش فارسی راديو ژاپن، 

 .شوندمی یروزرسانبه، روزانه در دو نوبت سايتوباخبار و مطالب اين 

بخش فارسی، اولويت پوشش  سايتوبدر مدت ده روزه رصد و بررسی اخبار راديو و 

اخبار به ترتیب مربوط به تحولات ژاپن، آسیا، روابط ايران و ژاپن، اقتصاد جهانی و رويدادهای 

 انی بوده است.مهم جه

م مستقی صورتبهبخش فارسی،  سايتوبی خبری و هابرنامهارائه تحلیل در میان 

ابل ق سايتوبی تولیدی، پس از پخش از راديو از طريق هابرنامهجايگاهی ندارد. همچنین کلیه 

 شنود است.

، هافرکانسی آتی و در حال پخش، هابرنامهمخاطب در مورد جدول  ازیموردناطلاعات 

 در دسترس است. سايتوبارتباطی مخاطبان با برنامه و... در  هایراه

 NHK مرزیبرون یوهایدر راد يآموزش زبان ژاپن

 صورتبهبخش فارسی، به آموزش زبان ژاپنی  از جملهی راديو ژاپن هابخشدر کلیه 

 .۰شده است ایويژهتوجه  ایچندرسانه

، مکالمه، دستور زبان، آواشناسی، راهنما و الخطرسممحتوای آموزشی اين بخش، شامل 

جديد آموزش زبان تهیه شده است. طبق اعلام  هایروشاست که بر اساس  سؤالاتپاسخ به 

ا بر ر« مکالمه ساده زبان ژاپنی»ان اچ کی، اساتید دانشگاه، نظارت و ويرايش برنامه  سايتوب

ند. و قابل دانلود هست اندشدهآرشیو  ايتسوب. کلیه دروس آموزش زبان ژاپنی در اندداشتهعهده 

                                                           

 م۰۲۸6 .کی اچ ان فارسی سايت. ۸

 م۰۲۸6. کی اچ ان فارسی سايت. ۰



 ژاپنهای برون مرزی فصل چهارم: رسانه                            (۸) های برون مرزی در جهانرسانه

151 

 

است.  شده اندازیراهو ژاپنی آموزان  هایژاپنعلاوه بر اين، صفحه اخبار ساده به ژاپنی برای غیر 

 .۸است فهمقابلدر اين بخش، ساده و  مورداستفاده یهاواژهاصطلاحات و 

 NHK WORLD ینترنتيخدمات ا

زبان ارائه  ۸۱خدمات اينترنتی به « نزديک به شما، در هر جا، در هر زمان»ان اچ کی با شعار 

زبان، خدمات گوناگونی از قبیل اخبار  ۸۱به اين  NHK WORLDاينترنتی  یهاگاهيپا. نمايدمی

 یاچندرسانههمراه و نیز خدمات  یهاتلفنمکتوب، تصويری و صوتی، خدمات خبری برای 

ل دريافت نیز قاب هابرنامهصوتی مربوط به خبر و ساير  یهاليفا. کنندمیان ژاپنی ارائه آموزش زب

 هستند.

 که نحوه ارائه اين خدمات گرددیملازم به ذکر است که خدمات اينترنتى متفاوتى ارائه  

به  وابسته یهاتيساوب، بستگی دارد. فرم، رنگ، طراحی و گرافیک هابرنامهبه زبان پخش 

ی راديو ژاپن حتی در تصاوير هابخشش جهانی ان اچ کی يکسان است. اخبار و مطالب همه بخ

 مقطع مورد ارزيابی، همواره يکسان و يکپارچه بود. ، درمورداستفاده

، اصولاً در پوشش خبری خود، برای تحولات داخلی مناطق هدف هابرنامهگردانندگان 

 زنظرامشترک تلويزيون و راديو انگلیسی،  سايتوبها خود، اولويت قائل نیستند. در اين میان تن

 .۰تفاوت دارد هاتيساوبطراحی و نوع پوشش خبری با ديگر 

تلفن  یهایگوشو  IOSان اچ کی ورلد همچنین اپلیکیشن رايگانی برای  سايتوب

ی ان اچ کی ورلد )راديو هابرنامه توانندیم، عرضه کرده است که کاربران با آن Androidهمراه 

زبان بشنوند. کاربران با اين اپلیکیشن  ۸7صوتی به  یهاپیکل صورتبهزنده و يا  طوربهژاپن( را 

زبان عربی، بنگالی، چینی، انگلیسی،  ۸4خبرهای ان اچ کی ورلد را به  نيترتازه توانندیمهمچنین 

اسپانیايی، تايلندی، اردو و ويتنامی ، فارسی، پرتغالی، روسی، یاکرهفرانسوی، اندونزيايی، 

                                                           

 م۰۲۸6 .کی.اچ.ان سايت. ۸
2. NHK WORLD Site, 2016 
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اجتماعی، در حال حاضر فقط بخش انگلیسی )راديو و  هایشبکهفعالیت در  ازنظربخوانند. 

 دارد. تريیتوو  بوکسیفتلويزيون( و بخش روسی صفحات 

 NHK يبخش جهان یرگذاریتأثو عوامل  یزانم يبررس

م، يک نظرسنجی درباره ضريب نفوذ و تعداد مخاطبان شبکه ۰۲۸۹تا  م۰۲۸۸ یهاسالدر 

تلويزيونی انگلیسی ان اچ کی در کشورهای انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، ويتنام، سنگاپور، ترکیه، 

 .۸تايوان و شهرهای بانکوک )تايلند( و واشنگتن و نیويورک )آمريکا( انجام شد

ی هابرنامهن در اين کشورها که امکان دريافت مرد و ز شوندهپرسشاز حدود هزار نفر 

 اين شبکه از طريق کابل يا ماهواره را داشتند خواسته شد که به دو پرسش پاسخ دهند:

جهانی،  ان اچ کی از جمله المللیبینتلويزيونی  هایشبکهدانستن يا ندانستن نام )برند( 

کسانی  از ان کره جنوبی و الجزيره، کی بی اس و آرير۰4 تی وی چین، فرانس یسیس، یسیبیب

 يا نه؟ اندکردهپرسیده شد آيا تاکنون آن شبکه را تماشا  دانستندیمکه نام هر شبکه را 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م۰۲۸6 .ژاپن ارتباطات و داخلی امور وزارت. ۸



 ژاپنهای برون مرزی فصل چهارم: رسانه                            (۸) های برون مرزی در جهانرسانه

154 

 

 انگلیسي NHKرباره شبکه نتایج نظرسنجي د: 6-5جدول 

 NHK WORLD TVآشنایي با نام  تجربه تماشا )درصد(

 )درصد(

 کشور/ منطقه

 انگلیس 77۱ 47۰

 واشنگتن ۸۲7۱ 77۹

 نیویورک ۱7۹ 476

 فرانسه ۱7۸ 47۹

 کره جنوبي 6۳7۳ 6۹7۰

 تایوان ۰۳7۲ 4۳7۱

 ویتنام ۰۹7۲ ۸77۲

 سنگاپور ۹۳77 ۰۱7۹

 تایلند(بانکوک ) ۸۲7۱ ۱7۰

 ترکیه ۱7۳ 474

در  هاتيساوب یبندرتبهدر رصد و  المللیبینمعتبر  یهاگاهيپايکی از  پايگاه آلکسا

 .۸جهان است

و در جهان  ۰۸ان اچ کی در ژاپن در جايگاه  سايتوبپايگاه آلکسا حاکی است  یهاداده

 ۰نها ان اچ کی از ژاپن و ت سايتوبدرصد بازديدهای  ۳۸حدود  قرار دارد. ۰۱4در جايگاه 

 .۰آمريکا بوده است متحدهايالاتدهم درصد از  4/۸دهم درصد از چین و  6ممیز 

ان اچ  رمجموعهيزپربازديد  یهانکیلان اچ کی ورلد در میان  یهاتيساوباز  کدامچیه

 کی قرار ندارند.

 

                                                           
1. alexa.com, 2016 

2. Nhk Online, 2016 
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 ژاپن مرزیبرون هایرسانهدرباره  یبندجمع

تاکنون، در  ،م۰۲۸۰کنونی ژاپن از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر سال  وزيرنخستآبه شینزو 

رهنگی سیاسی، اقتصادی و ف یهاعرصهاين کشور در  المللیبینتلاش مستمر برای ارتقای جايگاه 

برای جذب گردشگران ورودی به ژاپن و کسب میزبانی  ريزیبرنامهبوده است. در اين راستا، 

 ی دولت وی بوده است. بديهیهابرنامهرويدادهای مهم ورزشی، فرهنگی و اقتصادی جهان از 

قای عمومی جهانیان، ارتبر افکار  تأثیراست که دولت ژاپن جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی، 

 ويژههب هارسانهی يادشده، نقش مهمی را برای هابرنامهاين کشور و حمايت از  المللیبیناعتبار 

 ان اچ کی قائل شده است.

ژاپن در چارچوب سازمان راديو  مرزیبرونراديويی و تلويزيونی  هایشبکهتمام 

لت ملی و غیرتجاری است و دو یاشبکهمان، . اين سازکنندمیان اچ کی( فعالیت ژاپن ) ونيزيتلو

یمًا ، مستقمديرههیئتاز طريق وزير امور داخلی و ارتباطات و همچنین از طريق انتخاب اعضای 

 .کندمیی آن نظارت هابرنامهبر مديريت، بودجه و 

و بودجه آن تنها از دريافت حق اشتراک، يارانه  کندمیان اچ کی، آگهی بازرگانی پخش ن

 تأمین یارسانهمحلی(، فروش محصولات و ارائه خدمات  یهاحکومتدولت يا ) یعمومبخش 

 .شودمی

زبان،  ۸۱ی تلويزيونی و به هابرنامهانگلیسی و ژاپنی  هایزبانبخش جهانی ان اچ کی، به 

 .دهدمیی راديويی و خدمات اينترنتی ارائه هابرنامهفارسی،  از جمله

میلیون خانوار در  ۹۲۲ان اچ کی، اعلام کرده است  زبانانگلیسی مرزیبرونتلويزيون 

هر ساعت اخبار  رأسساعته در  ۰4. اين شبکه کنندمیی آن را تماشا هابرنامهسراسر جهان 

 .کندمیپخش 
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تند ی مسهابرنامهاخبار آن بر تحولات ژاپن، آسیا و موضوعات اقتصادی متمرکز است.  

اين  یهابرنامه. شودمیکوتاه در معرفی فرهنگ، فناوری و گردشگری نیز از اين شبکه پخش 

 .شوندمیشبکه همچنین بر مبنای معیارهای هنری و فنی، تولید و پخش 

ی راديوهای هابرنامهاز  یاعمدهمعرفی فرهنگ و فناوری ژاپن و آموزش زبان ژاپنی بخش 

 ردی سیاسی و تحلیل و تفسیر کمترين اولويت را هابرنامه. دهدمی خارجی ان اچ کی را تشکیل

 به خود اختصاص داده است. نیب نيا

بخش  هایهزينهبه ان اچ کی، مشخصاً صرف  افتهياختصاصاغلب يارانه دولتی 

شده است. دولت علاوه بر حمايت مستقیم مالی، از طريق تقديم لوايح به مجلسین،  مرزیبرون

را در دستور کار  مرزیبرونی هابرنامهدر مقاطع مختلف حمايت حقوقی و قانونی از تقويت 

 خود قرار داده است.

ژاپن از طريق ارتقای کیفیت پخش زنده  مرزیبرونپوشش تلويزيون  ضريب نفوذ و 

ابلی ک هایتلويزيونپرمخاطب و در دسترسِ مخاطبان،  هایماهوارهاغلب  یریکارگبه اينترنتی،

در سراسر دنیا، همواره  المللیبین یهافرودگاهبزرگ هوشمند در  هایتلويزيونو نیز نصب 

 .۸گسترش يافته است

ان ی راديويی در سراسر جههابرنامههمچنین با پشتیبانی ديپلماتیک دولت شرايط رله 

م، ۰۲۰6آسیايی  یهایبازم، توکیو و ۰۲۰۲راهم شده است. با توجه به در پیش بودن المپیک ف

، اقتصادی یهاتيحماپیش رو، دولت ژاپن  یهاسالدر  شکیبدر استان آيچی و شهر ناگويا، 

 حقوقی و فنی از بخش جهانی ان اچ کی را افزايش خواهد داد.

نظرسنجی در کشورهای مختلف حاکی است شبکه تلويزيونی انگلیسی ان اچ کی، در 

کشورهای شرق آسیا موفق عمل کرده و توانسته است نام خود را در ذهن بینندگان تثبیت نمايد 

                                                           
1. NHK Online, 2016 
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 هایبکهشاما اين شبکه در غرب آسیا، اروپا و آمريکای شمالی به علت نوپا بودن برای رقابت با 

 و الجزيره، راهی دراز در پیش رو دارد. ۰4، سی ان ان، فرانس یسیبیب همچون آشنانام

، آموزش یاحرفهيکپارچه و  سايتوبمجرب،  نگارانروزنامهو  سازانبرنامهجذب 

مختلف فرهنگ و فناوری ژاپن از نقاط قوت  یهاجنبهزبان ژاپنی و معرفی  ایچندرسانه

و ترجمه محوری  یسازبرنامه. ساختار متمرکز گرددیمی مختلف راديو ژاپن محسوب هابخش

ی راديويی در راديو ژاپن است. علاوه بر اين، بخش جهانی ان اچ کی هابرنامهاز نقاط ضعف 

 اجتماعی نوين ورود نکرده است. هایرسانهجدی، به  صورتبهتاکنون 
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 یهترک مرزیبرون یهارسانه :مپنجفصل 

 مقدمه

به بخش خصوصی تعلق دارند. اقتصاد پويای مبتنی بر تجارت و بازرگانی،  غالباًها در ترکیه، رسانه

، متیقارزان نسبتاًو رسانه، ابزار و امکانات فنی ی علوم ارتباطات دانشکده در رشته ۰۰فعالیت 

های خصوصی و تمايل فرهنگی و اجتماعی ی رسانهو اداره تأسیسبرای  تسهیل گرانهقوانین 

 خصوصی در ترکیه است. هایرسانهترين عوامل گسترش جدی از جملهها، مردم ترکیه به رسانه

، در یارسانه یهاشرکتبزرگ موسوم به میديا هولدينگ يا  یهاشرکتو  هاچهرهافراد، 

کنند و مالی و فنی بالا، در ترکیه، فعالیت می یهایتوانمندو دارای  آساغولقد و قامت 

مختلف بازرگانی، اقتصادی و  هایحوزهدر  ایزنجیرهها به شکل اغلب اين شرکت کهازآنجايی

وانند تهم به رسانه نیازمند هستند و با ابزار رسانه می خدماتی مشغول به فعالیت هستند، لاجرم

در معادلات سیاسی،  توانندیمبا اين ابزار قدرتمند،  کهنياخود را به مردم معرفی کنند و هم 

 هانآ، به حفظ و تقويت منافع تيدرنهااجتماعی و فرهنگی کشورشان نقشی را ايفا کنند که 

 منتهی شود.

ز ابزارهای مهم برای اثرگذاری بر سبک زندگی، هدايت افکار رسانه در ترکیه، يکی ا

های متفاوت زندگی و در محصولات و سبک یسوبهعمومی، تغییر ذائقه و سوق دادن مردم 

همین  موازاتبههای بزرگ تبلیغاتی و بازرگانی است. مردم به غول کنندهمتصل، ابزار کلامکي
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حزب  ۹۲ساختار حزبی بر معادلات سیاسی ترکیه و فعالیت بیش از  تأثیرگرفتن  در نظرامر و با 

از احزاب و جريانات سیاسی ترکیه، برای بیان افکار و جلب توجه مردم،  هرکدامفعال و پويا، 

های تلويزيونی و خبری راديويی در به رسانه نیازمند هستند و به همین خاطر، در اغلب شبکه

 های روزانه و شبانه هستند.، پای ثابت برنامهاين کشور، گفتگوها و میزگردها

ی اخیر، دست به اقدامات جنجالی فراوانی ی سیاست خارجی، در يک دههترکیه در حوزه

ترين ابزارها برای توجیه و اقناع مردم، برای حمايت از ها يکی از مهمزده و بدون شک، رسانه

در داخل، آحاد مردم را برای حمايت  کوشندهای ترکیه میهای حزب حاکم است. رسانهسیاست

مرزی نیز شاهد ی برونی سیاست خارجی و داخلی اقناع کنند و در حوزهاز کشور در حوزه

های خارج از های ترکیه برای جلب توجه نگاههای مختلف و رسانهی شبکهتلاش گسترده

 کشورشان هستیم.

های نزديک به حزب اغلب رسانه شد که یبنددستهتوان قائل به چنین در اين حوزه، می

 خطر و مشتاق بهيک کشور بی عنوانبهمرزی، به دنبال معرفی ترکیه ی برونحاکم در حوزه

های ديگری های بخش خصوصی نیز، در بخشی روابط هستند و در کنار آن، رسانهتوسعه

راسوی های فر، نگاهديگ ینوعبهکننده، های سرگرمهای تلويزيونی و برنامههمچون تولید سريال

کنند و برآيند اين دو رويکرد، منجر به تقويت قدرت خود جلب می یسوبهمرزهای ترکیه را 

 شود.نرم اين کشور می

که اغلب  کنندمیای فعالیت شرکت بزرگ رسانه ۸۲در حال حاضر در ترکیه بیش از 

 یرمجموعهيز هایرسانهو  اهشرکت. اين هاستآنقدرتمند و متنفذ ترکیه در اختیار  هایرسانه

قبل از ورود  .است مرزیبرون هاآن مأموريتدارند، يا اينکه بخشی از  مرزیبرونکه جنبه  هاآن

 :شودمیهای ترکیه مطرح نکاتی در مورد رسانهبه بحث اصلی 
روزنامه  ۰۱۲۲ و کنندمیکانال راديويی فعالیت  ۸۲۰۲ کانال تلويزيونی و ۰7۲ در ترکیه

 .شودمینیز منتشر و مجله
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گوشه »ستون نويس و يا به تعبیر ترکی آن  عنوانبه نفر نويسنده ۸۰۲۲در ترکیه بیش از 

ها نظیر حسن جمال و زنند و برخی از آنهای مختلف اين کشور قلم میدر روزنامه« سينو

ی ، در رديف میلیونرهاینگارروزنامهی احمد هاکان، از راه کسب درآمدهای خود در حوزه

 .اندگرفتهدلاری جای 

، پ.ک.ک مثالعنوانبهنیز در ترکیه دارای رسانه هستند و  ضد حکومتجريانات تند 

ها و ديگر جريانات افراطی است و کمونیست «اوزگور گوندم»به نام  یاهیوميی دارای روزنامه

 هم دارای رسانه هستند.

، بخشی از گرااسلامارزگانی های بزرگ عمرانی، فرهنگی و بدر سالیان اخیر، کمپانی

 رود.پیش می انيگرااسلاماند و رقابت به نفع های خود را به میدان رسانه آوردهسرمايه

های مخالف کرده که در سالیان اخیر، حزب عدالت و توسعه فشارهايی را متوجه رسانه

 ی اروپا را به دنبال آورده است.انتقادات آمريکا و اتحاديه بعضاً

-های ترکیه، حتی در برنامههای مشهور در تلويزيونو بها دادن به چهره یستاره سازروند 

های بزرگ، دارای درآمدهای کلان های خبری و سیاسی نیز جا افتاده و کارکنان اصلی کانال

 هستند.

شود و بیش ی داغ و پرمخاطب شناخته میيک رسانه عنوانبههنوز هم در ترکیه، راديو 

 راديو در اين کشور در حال فعالیت هستند.از يک هزار 

 یهااليرساز محل فروش  اندتوانستهتلويزيونی مختلف ترکیه  هایشبکهم، ۰۲۸۸ در سال

کشور دنیا  ۰۰هزار ساعت برنامه را به  ۸۸میلیون دلار درآمد به دست آورده و  6۲تلويزيونی 

 .بفروشند

و  نگارروزنامههزار نفر  6در سال و  شودمیدانشکده، رشته ارتباطات تدريس  ۰۰ در

 .شوندخبرنگار روانه بازار کار می
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نگاران در ترکیه مشغول فعالیت هستند که از اتحاديه و سنديکای مخصوص روزنامه ۸۰۲

 است. المللیبینسنديکا نیز در حد ملی و  4۲سنديکا در حد استانی و محلی و  ۱۲اين تعداد، 

و شورای  (BYEGM) وزيرنخستنهاد  رسانیاطلاع اداره کل مطبوعات، انتشارات و

 ای ترکیه هستند.ترين نهادهای مديريت رسانهمهم (RTÜK) ونيزيو تلوعالی راديو 

در ترکیه بین دو و نیم تا سه میلیارد دلار در نوسان  یارسانهبخش تبلیغات  انهیدرآمد سال

 .است

هستند و  تويیترمیلیون نفر دارای  ۱و  بوکسیفمیلیون نفر از مردم ترکیه دارای  ۹۰

 ی ديجیتالی در اين کشور، بسیار قدرتمند و جالب توجه است.رسانه

های عربی، کُردی، روسی، ، در بخشمرزیبرونی در سالیان اخیر، ترکیه در حوزه

ای انجام ردههای گستهای اروپايی ديگر نظیر بوسنیايی و آلمانی، فعالیتانگلیسی و برخی زبان

 اده است.د

 یهترک يدولت هایتلویزیونو  یوراد مرزیبرون یکردرو

ای وابسته به دولت سسهؤم صورتبه، م۳64۸، در اول ماه می 1سسه راديو و تلويزيون ترکیهؤم

خصوصی  هایشبکه تأسیسم، ۸۳۳۹قانون اساسی در سال  ۸۹۹شد اما بر اساس ماده  تأسیس

 دمختارخو تی.آر.تیخودگردان تبديل شد. بر اساس قانون،  یاسسهؤمآزاد و ت ر ت بار ديگر به 

 است. طرفیبو 

پخش برنامه برای منطقه قفقاز و  باهدف، 1«تیر.آ.تی ایاوراس»، کانال م۸۳۳۹در سال 

. در برلین افتتاح شد تی.آر.تی، اولین دفتر نمايندگی م۸۳۳۱آسیای میانه آغاز بکار کرد. در سال 

م، در ۰۲۲۲)ترکمنستان( و در سال  آبادعشقايندگی اين موسسه در ، دفاتر نمم۸۳۳۳در سال 

م، در واشنگتن ۰۲۲۰باکو )جمهوری آذربايجان( و قاهره )مصر( و بروکسل )بلژيک( و در سال 

                                                           
1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

2. TRT-AVRASYA 
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 تی.آر.تیم، ۰۲۲4م، در شهر تاشکند )ازبکستان( افتتاح شد. در سال ۰۲۲4)آمريکا( و در سال 

 را امضا کرد و به آن پیوست. ۸یفیکپاس -قرارداد اتحاديه پخش آسیا 

 زبان را آغاز کرد. ۹۸ی خود به هابرنامه ۰جهانی تی.آر.تیم، ۰۲۲۱ - م۰۲۸۸در سال 

انگلیسی و آلمانی و  هایزبانم، برای معرفی ترکیه، به ۰۲۲۳اکتبر  ۸7، از 3کانال مستند

 .کندمیروسی و فرانسه و ترکی برنامه پخش 

 پخش برنامه خود را آغاز کرد. «ام اروپاراديو اف »م، ۰۲۲۳در سال 

قرارداد همکاری امضا کرد و پخش  م، با يورونیوز۰۲۸۲راديو و تلويزيون ترکیه در ژانويه 

 اخبار به زبان ترکی در شبکه جهانی يورونیوز آغاز شد.

کانال  ۰کانال سراسری،  ۰کانال تلويزيونی شامل:  ۸۹راديو و تلويزيون ترکیه امروز 

ی و مجله چاپ تکستله، پخش سايتوبايستگاه راديويی محلی،  ۹، المللیبینکانال  ۹، یامنطقه

 .4در اختیار دارد

 یهترک یزیونو تلو یوراد يعال یشورا

بر اساس قانون شماره  ،(RTÜK) 5«روتوک»شورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه موسوم به 

گرديد. تا اين تاريخ در ترکیه راديو و تلويزيون در انحصار کامل  تأسیس، م۸۳۱۹مورخ  ۰۳۰4

 دولت بود.

شورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه مسئول تنظیم و اختصاص فرکانس پخش به 

راديو و تلويزيون ترکیه در داخل يا خارج از ترکیه است. صدور مجوز، نظارت،  هایشبکه

 أسیستو يا محدود )چند ساعت(،  بلاانقطاعبرنامه  ايستگاه راديو و تلويزيون، پخش تأسیس

                                                           
1. Asiavision ABU 

2. TRT WORLD 

3. TRT Belgesel 

4. Trt.2016 

5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
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حقیقی و يا  یهاتیشخصشبکه راديو و تلويزيون کابلی و يا غیر کابلی و اينترنتی مسئولیت 

ها بايد بر اساس اصول و اهداف روتوک است. شبکه بر عهده هاآنحقوقی است ولی مديريت 

 ملی دولت ترکیه برنامه پخش کنند.

ی راديو هابرنامه، انحصار دولتی در پخش م۸۳۳4مورخ سال  ۹۳۱4شماره بر اساس قانون 

ير و سا سیالکترومغناطو تلويزيونی در داخل و خارج از کشور ترکیه از طريق پخش امواج 

 فنی لغو شد. هایروش

د بايشخصیت حقوقی عمومی دارد و ، شورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه، روتوک

عضو آن را مجلس ترکیه انتخاب  ۳عضو دارد که  ۸۰. اين شورا باشد طرفیبخودمختار و 

راديو و تلويزيونی  یهاشرکتمجاز نیستند در  هاآنسال است و  6کند. مدت خدمت اعضا می

 یگذارهيسرما هاشرکتدر اين  میرمستقیغمستقیم و يا  صورتبهخصوصی عضو شوند و يا 

 را بر عهده گیرند. هاآنکنند، سهامدار شوند و يا مديريت 

، از ۰۱۸۹شورای عالی راديو و تلويزيون، روتوک، بر اساس مفاد قانون بیسیم شماره 

شرکت، تخصیص باند فرکانس، صدور لیسانس و  تأسیسصلاحیت کامل برای صدور مجوز 

 همچنین از صلاحیت لغو مجوز، فرکانس و لیسانس برخوردار است.

ارجی مستقر در خارج از کشور ترکیه که از طريق راديو و تلويزيونی خ یهاکانالبه 

 .شودیم، امکانات لازم برای دوبلاژ به زبان ترکی ارائه کنندمیماهواره و شبکه کابلی برنامه پخش 

شورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه، روتوک، مسئولیت و صلاحیت بررسی و تعیین امور 

حوزه پخش، ساعت پخش و مدت پخش راديو و  اداره و مديريت منابع مالی و تجهیزات فنی،

 خصوصی را در اختیار دارد. هایتلويزيون
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 ی آموزشی وهابرنامهخصوصی موظف هستند که به میزان معین،  هایتلويزيونراديو و 

 را پخش کنند. 1و موزيک هنری ترک 1فرهنگی و موزيک خلق ترک

و خدمات راديو و تلويزيونی با ی پخش هابرنامهشورای عالی راديو و تلويزيون انطباق 

 .کندمیاصول مربوطه را کنترل 

ساختار شورای عالي رادیو و تلویزیون ترکیه:: 1-2شکل 
8

 

 

                                                           
1. Türk Halk Müziği 

2. Türk Sanat Müziği 

3. https://www.rtuk.gov.tr/teskilat-semasi 

https://www.rtuk.gov.tr/teskilat-semasi
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 ۸زير عضويت دارد: المللیبین یهاسازمانشورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه در 

۸. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)  المللی مخابراتاتحاديه بین 

۰. Avrupa Yayın Birliği (EBU) های اروپايیاتحاديه پخش برنامه 

۹. Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA)  کنندهمیتنظ پلتفرم 

 اروپا یهاتيريمد

4. İİT Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu  (IBRAF)   های  مديريت مجمع

 پخش سازمان همکاری اسلامی  کنندهمیتنظ

۰. Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF)  مجمع

 پخش دريای سیاه کنندهمیتنظ یهاتيريمد

6. Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA)   دريای مديترانه یهاتيريمدشبکه 

 ۰۸، مقدونیه م۰۲۸۱مه  ۸۱چین در  شورای عالی راديو و تلويزيون ترکیه با کشورهای

ترک خودخوانده ، جمهوری م۰۲۸6اکتبر  ۰۸لداوی و، مم۰۲۸6اکتبر  ۰۸، کوزوو م۰۲۸6اکتبر 

همکاری پروتکل  ،م۰۲۸6سپتامبر  ۱، جمهوری آذربايجان م۰۲۸6سپتامبر  ۱قبرس شمالی 

 ۰امضاء کرد. دوجانبه

 یزیونو تلو یوراد يعال یو بودجه شورا يمنابع مال

 ؤسساتمای راديو و تلويزيونی به هزينه سالانه برای تخصیص فرکانس اجاره دريافت -۸

 راديو و تلويزيونی خصوصی. یهاشرکتو 

راديو و  یهاشرکتدرصد از درآمد ناخالص سالانه آگهی تبلیغاتی  ۰دريافت  -۰

 تلويزيونی خصوصی.

                                                           
1. https://www.rtuk.gov.tr/uluslararasi-kuruluslar/4912/3037/baglantilar.html 

2. https://www.rtuk.gov.tr/ikili-iliskiler-ve-protokoller-3824 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
http://www3.ebu.ch/home
http://www.epra.org/
http://www.oic-ibraf.org/index.php
http://www.braf.info/index.php
http://www.rirm.org/
https://www.rtuk.gov.tr/uluslararasi-kuruluslar/4912/3037/baglantilar.html
https://www.rtuk.gov.tr/ikili-iliskiler-ve-protokoller-3824
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 تلويزيونی خصوصی. یهاکانالهای نقدی اداری از دريافت جريمه -۹

 راديو و تلويزيون یهاکانالو پخش  تأسیسدريافت هزينه صدور مجوز و لیسانس  -4

 خصوصی.

 یزیونو تلو یوراد یهابرنامهاصول پخش 

رتری بر اساس ب ستيبایمها و اطلاعات راديو و تلويزيونی پخش برنامه و انتقال امواج برنامه

اساسی، منطبق  یهایآزادحقوقی و قوانین، اصول عمومی قانون اساسی، اصول حقوق و  اصول

خدمت به عموم مردم انجام شود. زبان مبنا در  باهدفبر اصول امنیت ملی و اخلاق عمومی و 

توسعه آثار فرهنگی،  باهدفخارجی  هایزبانبه  هابرنامهاما پخش  پخش برنامه ترکی است

ومی عم مؤسساتاست. در  ريپذامکانخارجی نیز  هایزبانقی و خبر به علمی و يا پخش موسی

مختلف شهروندان ترک که در زندگی  یهالهجهبه زبان و  توانیمو خصوصی راديو و تلويزيونی 

نبايد ناقض و  هابرنامهدهند نیز برنامه پخش کرد. پخش قرار می مورداستفادهرا  هاآنروزانه 

 اساسی، وحدت و تمامیت ارضی و ملت با دولت ترکیه باشد. خلاف اصول اساسی قانون

 رقابلیغموجوديت و استقلال دولت جمهوری ترکیه، وحدت  برخلافپخش برنامه  -

 تجزيه کشور و ملت ترکیه با دولت و اصول و انقلاب آتاتورک ممنوع است.

ريک می، تحخشونت، ترور، تبعیض نژادی و قو یهاامیپی حاوی انتقال هابرنامهپخش  -

آمیز و کینه بر اساس تفاوت طبقات اجتماعی، نژادی، زبانی، دينی احساسات و تفکرات خصومت

 ای و غیره ممنوع است.منطقه یهاتفاوتو مذهبی و 

ی راديويی و تلويزيونی زبان، نژاد، رنگ پوست، ديدگاه و نظريه هابرنامهنبايد در  -

محکوم شوند و مورد تحقیر قرار  هاآنسیاسی خاص، فلسفه، اعتقادات، دين، مذهب و نظاير 

 گیرند.

 گروهی اعلان و هایرسانهو ساير  هایخبرگزارمانند خبر  مورداستفادهبايد منبع خبر  -

 پخش شود. هاآنبه نقل از 
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 TRTتلویزیوني دولتي  –مان رادیویيساز

نهاد راديويی و تلويزيونی دولتی ترکیه دانست که در  نيتربزرگرا بايد  یارسانه مجموعهاين 

 ی تلويزيونی است.شبکه ۸۱حال حاضر، دارای 

های انگلیسی، عربی و کُردی نیز ی سیما، در کنار زبان ترکی، به زباندر حوزه تی.آر.تی

 کند و راديو فارسی تی.آر.تیبرنامه می زبان تولید 4۸ی صدا نیز به د و در حوزهکنفعالیت می

 ای اين مجموعه است.های رسانهترين گروهيکی از قديمی

ی مهم زبان کُردی يعنی سورانی، کورمانجی و زازاکی نیز فعالیت لهجه ۹، به تی.آر.تی

به کردهای ايران و عراق تعلق دارد و  کند و اين در حالی است که زبان کُردی سورانی فقطمی

فرهنگی و سیاسی فراوانی برای کردها  یهاتيمأموردهد که اين کانال، همین موضوع نشان می

 دارد.

کند و بودجه و فعالیت می وزيرنخستای زير نظر يکی از معاونین اين گروه رسانه

 شود.می تأمیناعتبارات آن از سوی دولت 

کند که در برداشت می یدرصد ۰يک سهم  ،هر قبض برق مردم ترکیه البته تی.آر.تی، از

درصد بودجه  ۱۰ درواقعمیلیون لیره درآمد داشته است.  ۱۲۰م، در اين حوزه، سالانه ۰۲۸4سال 

 .شودمی ینتأم ارانهياز آبونمان قبض برق و از طريق  «تی.آر.تی» هیترکسازمان راديو و تلويزيون 

میلیون لیره درآمد  ۱۱های بازرگانی هم رقمی نزديک به .آر.تی در بخش پیامهمان سال، تی در

کند و همچنین در بخش واردات ی جاری کشور نیز بودجه دريافت میداشته و از محل بودجه

 ود.شی اين رسانه کنار گذاشته میو صادرات کالاهای صوتی و تصويری، سهم مالیاتی خاصی برا

های ترين مجموعهی از کارشناسان ترکیه، اين مجموعه، يکی از پرهزينه، به باور بسیاردرمجموع

 ای جهان است.رسانه

 رازنظو اين مقام،  ردیگیمصورت  وزيرنخستنصب و عزل مديرکل تی.آر.تی از سوی 

سیاست و تبلیغات بوده و  صحنه، طی سالیان اخیر، همواره دور از یارسانهسیاسی و 
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.تی است تی.آر رکليمدديد که بداند چه کسی  توانیمکسی را در ترکیه ، کمتر گريدیعبارتبه

عظیم است و به دنبال حواشی  مجموعهاولويت نخست اين مقام، هدايت و مديريت اين  چراکه

 انتخاباتی، احزاب مخالف از اين موضوع انتقاد گذشتهسیاسی و حزبی نیست. البته در دوره های 

ی خود، سهم و زمان بیشتری را برای تبلیغ در اختیار حزب هابرنامهکه تی.آر.تی در  اندکرده

 حاکم گذاشته است.

 ی،تلويزيون کار حوزه در حاضر حال در: گفت بايد تی.آر.تی مرزیبرون رويکرد مورد در

 عالیتف گستره صدا، حوزه در اما است آن زبان کُردی و عربی هایشبکه روی بر گروه اين دیتأک

 هاآن از برخی که کندمی فعالیت خارجی زبان 4۸ به و است وسیع بسیار تی.آر.تی مرزیبرون

 اسپانیايی، وی،فرانس ايتالیايی، آلمانی، ژاپنی، چینی، انگلیسی، فارسی، روسی، عربی،: از اندعبارت

 .جاریم بوسنیايی و صربی، آلبانیايی، قرقیزی، ازبکی، قزاقی، گرجی، پشتو، اُردو، آذری،

بان آنان بر ز رینظکمنیروهای شاغل در تی.آر.تی، تسلط  ويژگی های برجسته زيکی ا

ای ههايی نظیر موسیقی و نمايش. بخشکنندمیی است که با آن فعالیت هايزبانترکی و ديگر 

 راديويی در راديو تی.آر.تی قدرتمند است.

ی تلويزيونی کُردی زبان رسمی ترکیه نخستین شبکه عنوانبهکه  6تلويزيون تی.آر.تی 

ه نام خود را ب مدتکوتاهمذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک بود. اين شبکه در  نتیجهبود، 

به زبان  های کلانشکل رسمی به تی.آر.تی کُردی تغییر داد و تاکنون چند سريال فاخر با بودجه

 کُردی تولید و پخش کرده است.

 هایزبان هایحوزه، برای کار در مرزیبرون اخیر، در حوزه الیانترکیه در س هایرسانه

 فارسی، کُردی، هایزباننیز، کار با  هارسانهانگلیسی، عربی و روسی اهتمام ورزيده و برخی 

 .انددادهبوسنیايی، فرانسوی، اسپانیولی، چینی و آلمانی را در دستور کار خود قرار 
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 یهرکت یزیونو تلو یوسازمان راد کارکنان

ديگر  یهااستانآنکارا و  با مرکزيت ،م۰۲۸4، در اوايل سال «TRT یتتی.آر.» کارکنانتعداد 

 .۸نفر بود ۸۲۰۹6ترکیه 

کاری مختلف  یهارشتهجديد با برگزاری امتحان در  کارکنانتعدادی  هرسالالبته 

در سال  کارکنانتعداد  یجمهور. بنا به حکم حکومتی قبل از انتخابات رياست شوندمیاستخدام 

نفر و تابع احکام  ۰46نفر و  ۰۲۰7کارمند قراردادی و پیمانی  و تعدادکاهش يافت  ،۰م۰۲۸۱

قانون استخدامی دولت ) مأمورانقانون استخدامی  بر اساس کارمندان حقوقی خاص هستند.

 .4کندمی تأمینرا بخش منابع انسانی فنی  تی.آر.تیمنابع انسانی  .۹شوندمیاستخدام ن کشوری(

 تي.آر.تي يروابط خارج یرهدا یاستو ر يپخش خارج یرهدا یاستر یفوظا

بر اساس قانون، رياست دايره پخش خارجی راديو و تلويزيون ترکیه موظف است که از طريق 

و نظريات ترکیه و معرفی  هادگاهيدگروهی برای انتقال  هایرسانهراديو و تلويزيون و ساير 

و همچنین برای ايجاد ارتباط و ادامه آن با اتباع جمهوری ترکیه در خارج ترکیه به جهان خارج 

ير ، به زبان ترکی، ساکنندمیکه در کشورهای ديگر زندگی  زبانترکاز کشور و نیز با جوامع 

بايست ارائه اخبار و برنامه و موزيک میبرنامه پخش کند. اين دايره همچنین  هالهجهو  هازبان

رک و شرايط پخش مشت تأمینراديو و تلويزيون خارج از کشور را  مؤسساتی درخواستی از سو

 .۰کند تأمینرا  هابرنامه

 :6بر اساس ماده دهم قانون روتوک مديريت اخبار خارجی وظايف ذيل را بر عهده دارد

                                                           
1. Cumhuriyet.2013 

2.http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1583177/_istihdam_Fazlasi_Personel

__sorunu_yasadigi_soylenen_TRT_ye_1422_kisi_alindi.html- 

3. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trtde-kac-kisi-calisiyor-227119h.htm 

4. https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx 

5. Trt.2017 

6. kaysis.gov.2012 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1583177/_istihdam_Fazlasi_Personel__sorunu_yasadigi_soylenen_TRT_ye_1422_kisi_alindi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1583177/_istihdam_Fazlasi_Personel__sorunu_yasadigi_soylenen_TRT_ye_1422_kisi_alindi.html
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trtde-kac-kisi-calisiyor-227119h.htm
https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx
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 هاآنخارجی و پخش  هایتلويزيونمشاهده و ضبط اخبار حوادث راديو و  الف:

 مناسب تشخیص داده شود. کهیدرصورت

هنگام بررسی حوادث مربوط به سیاست خارجی در داخل کشور، بر اساس  :ب

مسئول اخبار خارجی، تبادل خبری انجام  یهاتيريمددستورالعمل مرکز هماهنگی خبر و 

 .کندمیو همکاری  دهدمی

رجی و خبری داخلی و خا یهاآژانسسسه راديو و تلويزيون ترکیه که آبونمان ؤم :پ

 یآورجمعبه بررسی و  ستيبایماست،  هاآنخبری و انتشارات و پخش  یهابولتنو  هاروزنامه

ی را به ترک هاآنبرای پخش مناسب تشخیص داده شود،  کهیدرصورتبپردازد و  هاآناطلاعات 

 لهیوسبهترجمه و برای پخش، متن خبری تهیه کند و اخبار و اطلاعات در کشورهای ديگر را 

 و خبرسازی کند. یآورجمعخبرنگاران و دفاتر نمايندگی خود در کشورهای ديگر 

 در اين دايره شدههیتهارزيابی و کنترل متن اخبار و تفاسیر  :ت

 از سوی رياست شدهنییتعتهیه برنامه درباره مسائل سیاست خارجی  :ث

 ۸انجام ديگر وظايف محوله از سوی مرکز هماهنگی خبر: د

ه روابط خارجی موسسه راديو و تلويزيون ترکیه نیز موظف است که روابط رياست داير

 یهاسازمانو  المللیبینپخش  مؤسساتبا اتحاديه اروپا و شورای اروپا و  تی.آر.تیموسسه 

ا بر خارجی ر دکنندگانيبازدراديو و تلويزيون خارجی را تنظیم و اجرا کند. میزبانی مهمانان و 

 یهاتيمأمورسازمان به  کارکنانای همین هدف امور را تنظیم و بر اعزام عهده بگیرد و در راست

 یهاسازمانخارج از کشور نظارت و برای برقراری روابط و ايجاد هماهنگی با واحدهای 

 .۰مربوطه را اجرا کند هایطرحاقدام و  المللیبین

                                                           
1. Ibid 

2. Trt. 2017 
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معتقد  دايره پخش خارجی موسسه راديو و تلويزيون ترکیه استير ۸دکتر سلیمان اردال

که  تاس نياهنگام سخن گفتن درباره آينده پخش خارجی چیزی که نبايد فراموش شود  :است

با  زمانهم. ردیقرار گ( مرزیبرون) یخارجدر کانون پخش  ستيبایمديپلماسی عمومی 

 ستيبایمآمده است،  به وجود یاگسترده ارتباطی بسیار هایشبکهو در شرايطی که  یسازیجهان

نايی صحیح مخاطبین و آش يیشناسابرای توسعه و تقويت روابط، معرفی هر چه بیشتر خود و 

نقاط مشترک و برقراری  يیشناساو  هاملتبا فرهنگ کشورهای ديگر و درک صحیح از ديگر 

د. از در آن دار یاکنندهین در مرکز توجه قرار گیرد که ديپلماسی عمومی نقش تع مؤثرارتباط 

ی برخوردار است. برای معرف بالايی( از اهمیت بسیار مرزیبرون) یخارجهمین نگاه برنامه پخش 

و عناصر فرهنگی خود به ساير مردم جهان، مسئولیت عظیمی بر عهده  هاارزشو انتقال مفاهیم و 

 .۰داريم و بايد در اين راه قدم برداريم

 مرزیبرون تي.آر.تي یزیونيتلو یهاکانال

 (TRT-WORLD) يجهان تي.آر.تي 

رانه و اين شبکه با بینش جسو اندرکاراندستکانالی است خبری که به زبان انگلیسی به ادعای 

 .کندمیبرنامه پخش  محورانسان

 (TRT-HABERخبر ) تي.آر.تي

اخبار روز، سیاست، گفتگوی تلويزيونی و تحلیل، ورزش، مستند، فرهنگ و هنر و همه آثار و 

 .شودمیموارد جامعه ترکیه و جهانی پخش 

 

 

                                                           
1.https://www.trt.net.tr/kurumsal/kurumsalyapidetay.aspx?id=D%u0131%u015f+Ya

y%u0131nlar+Dairesi+Ba%u015fkanl%u0131%u011f%u0131 

2. Trt.2016 

https://www.trt.net.tr/kurumsal/kurumsalyapidetay.aspx?id=D%u0131%u015f+Yay%u0131nlar+Dairesi+Ba%u015fkanl%u0131%u011f%u0131
https://www.trt.net.tr/kurumsal/kurumsalyapidetay.aspx?id=D%u0131%u015f+Yay%u0131nlar+Dairesi+Ba%u015fkanl%u0131%u011f%u0131
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 (TRT SPORT) يورزش تي.آر.تي

زنده و  صورتبهم، پخش خود را آغاز کرد. مسابقات ورزشی ملی و جهانی را ۰۲۸۲در سال 

 .کندمیپخش  شدهضبط

 (TRT AVAZآواز ) تي.آر.تي

صبح روز بعد  ۲۹:۹۲صبح الی  ۰م، پخش خود را آغاز کرد. اين کانال از ساعت ۰۲۲۳در مارس 

ازبکی، ترکمنی، قزاقی، آذری، بوسنیايی، آلبانیايی و ترکی و ساير  هایزبانی متنوع به هابرنامه

. کندیمترک به مخاطبین در ترکیه و کشورهای قفقاز، آسیای مرکزی و بالکان پخش  هایلهجه

. به ادعای کندمیاز شرق دور تا غرب آسیا و قفقاز و بالکان برنامه پخش  تی.آر.تی

میلیونی  ۰۰۲کشور و همچنین جامعه  ۰7اين شبکه، مخاطبین اين شبکه را  اندرکاراندست

مزبور به زبان روسی نیز  هایزبانآواز علاوه بر  تی.آر.تی. دهندیمدر جهان تشکیل  زبانترک

 .کندمیاخبار پخش 

پخش فیلم سینمايی، مستند، سريال تلويزيونی،  از: اندعبارتآواز  تی.آر.تیی هابرنامه

ین، فدراسیون روسیه و چ زبانترکتبلیغ مراکز گردشگری ترکیه، تحولات جهان ترک و جوامع 

میراث ترک و جهان، مسلمانان روسیه، توران، سلاجقه و بالکان، آشپزی ترکیه و  تاريخ عثمانی،

ساير کشورها، دور عالم با معرفی کشورهای جهان از لحاظ فرهنگ، سنن و گردشگری، اعیاد 

 ترک و ...

 (TRT EL ARABIA) يعرب تي.آر.تي

منطقه  کشورهای خصوصبهو  المللیبیندر توسعه روابط ترکیه با جامعه  یرگذاریتأث باهدف

م، پخش خود را آغاز کرد. اين شبکه برای ايجاد و توسعه زبان مشترک و ايجاد ۰۲۸۲در آوريل 

که  کندمیاحساس مشترک بین ترکیه و جامعه عرب، برای هر گروه سنی، برنامه پخش 

، موزيک يی چون کودک، جوانان، زن، بهداشت و پزشکی، اقتصاد، درام، مستند، ورزش،هابرنامه

 ، آفريقا واندلسمساجد کشورهای عربی، عثمانی، خبر، فرهنگ و هنر، دين و اخلاق، سرگرمی، 
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و همچنین میزگرد تلويزيونی و تحلیل عثمانی، فلسطین، قرآن و حیات، سفره ابراهیم خلیل 

کشور  ۰۰توسعه روابط برای  باهدفعربی  تی.آر.تیتحولات جهان عرب و آفريقا است. 

کانال تلويزيونی  .کندمیمیلیون جمعیت عرب برنامه پخش  ۹۰۲برای  درمجموعو  زبانعرب

 .کندمیبامداد روز بعد برنامه پخش  ۲۹:۹۲ یالصبح  6از ساعت  تی.آر.تیعربی 

 (TRT-KURDÎ) یردکُ تي.آر.تي

ی منطقه در کشورها خصوصبهو  المللیبینبرای توسعه روابط  یمؤثرنقش  المللیبینبا پخش 

م، فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اين شبکه حفظ وحدت ملی ۰۲۲۳بر دارد. اين شبکه در سال 

وادگی و کانالی خان کندمیو تمامیت ارضی کشور ترکیه است. برای هر گروه سنی برنامه پخش 

 است.

 ۰۹ صبح روز بعد به مدت ۰صبح الی  6از ساعت  تی.آر.تیکانال تلويزيونی کردی 

ی شامل میزگردهای مختلف، زن و خانواده، عشاير، ورزش، هابرنامه. کندمیساعت برنامه پخش 

فیلم و سريال، اخبار و تفسیر به زبان کرمانجی و سورانی و زازا، اقتصادی و اجتماعی، موسیقی 

آغاز م، پخش برنامه خود را ۰۲۲۳، در اول ماه می 1راديو کردی تی.آر.تی .استزنده و تولیدی 

 کرد.

 یهترک مرزیبرون یصدا یوراد

 باهدف، فعالیت خود را م۸۳۹7در سال  تی.آر.تی، در چارچوب TSR، ۰راديو صدای ترکیه

چند زبانی  مرزیبرونشبکه راديويی  TSRاروپا آغاز کرد.  زبانترکنزديک شدن به جامعه 

کشورهای ديگر مانند عراق، سوريه و کشورهای عرب  یهازبانترکاست. اين راديو هم برای 

هم به  و کندمیاروپا و اويغورهای سین کیانگ چین، به زبان ترکی استانبولی برنامه پخش 

 پخش دارد. انگلیسی و آلمانی و روسی و چینی از جملهديگر  هایزبان

                                                           
1. TRT RADYO KURDÎ 

2. Türkiye'nin Sesi Radyosu- TSR 
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 وسیهر اوپتوس، هاتبرد، يوتل ست، يامال هایماهوارهاز  یبرداربهرهراديو صدای ترکیه با 

 و ترک ست حوزه پخش خود را گسترش داده است.

ايستگاه تقويت رله جديد،  اندازیراهو  تأسیس، با م۸۳74ترکیه در سال  مرزیبرونصدای 

مختلف را  هایلهجهپخش برنامه به زبان و استان آنکارا  1مانا یهاشهرستان 1در روستای امیرلر

 به دو برابر افزايش داد.

حمايت از آنچه عملیات صلح  منظوربه، نیز م۸۳74آگوست  ۰7راديو صدای ترکیه از 

 ی خود برای قبرس را آغاز کرد.هابرنامه، پخش شودمیقبرس خوانده 

، پخش برنامه خود را به زبان آلبانی، مجاری، م۸۳۱۸ژوئن  ۸۳راديو صدای ترکیه در 

، پخش برنامه به زبان ترکی م۸۳۱۰جولای  ۰و روسی آغاز کرد. اين راديو از  صربی، چینی

 استانبولی را برای مناطق شمال شرق آمريکا و استرالیا آغاز کرد.

جذب توريسم، پخش برنامه را  باهدف، در آنتالیا، م۸۳۳۲ژوئن  ۳راديو صدای ترکیه از 

 شروع کرد.

مه ترکی خود را برای آمريکا و استرالیا ، پخش برنام۸۳۳۸آگوست  ۰۱اين راديو در 

قیم م یهاترکی ترکی استانبولی برای آلمان )هابرنامهساعته  ۰4آن پخش  یجابهمتوقف کرد و 

 آلمان( را آغاز کرد.

، پخش برنامه به زبان بوسنی را آغاز و بدين م۸۳۳۰جولای  ۰راديو صدای ترکیه از 

به  ،کندمیبرنامه پخش  (یمرزبرونخارجی ) هایزبانترتیب تعداد راديوهايی را که در آن به 

 زبان افزايش داد. ۸7

ساعته برنامه به زبان ترکی استانبولی را متوقف  7، پخش م۸۳۳۱سپتامبر  ۸4اين راديو در 

 قزاقی، قرقیزی، ازبکی و ترکمنی را آغاز نمود. هایزبانکرد و در مقابل پخش برنامه به 

                                                           
1. Emirler 

2. Haymana 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Haymana
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 دقیقه رسید. ۹۲ساعت و  ۹۹مختلف به  هایزبانمه به بدين ترتیب مدت پخش برنا

 و راديو صدای ترکیه در استرالیا نیز قابل دريافت و شنود است. 1اف ام تی.آر.تی

، بار ديگر پخش برنامه به زبان ترکی استانبولی م۰۲۲6 راديو صدای ترکیه با آغاز ژانويه

 .ر گرفتسساعت از  ۹را برای شمال آمريکا و استرالیا، به مدت 

رتیب . بدين تکندمیم، به زبان ايتالیايی نیز برنامه پخش ۰۲۲6 اين شبکه راديويی از ژانويه

زبان در سال  ۰7، به م۸۳۳۰زبان در سال  ۸7ديگر از  هایزبانی اين راديو به هابرنامهتعداد 

 م، رسید.۰۲۲6

 خودرا آغاز کرد.ی هابرنامهم، نیز پخش اينترنتی ۰۲۲6اين شبکه راديويی از ژانويه 

دری،  هایزبانم، پخش برنامه برای افغانستان را به ۰۲۲۱ مارس ۰۸راديو صدای ترکیه 

 نیز حضور دارد. 4يوتیوب ،۹تويیتر، ۰بوکسیفدر  تی.آر.تیپشتو و ازبکی آغاز کرد. 

 «تي.آر.تي يپخش خارج یرهدا» یریتتحت مد یوهایراد

: ازبکی، آلبانیايی، از جمله، کندمیزبان برنامه پخش  4۸، به ۰«تی.آر.تیدايره پخش خارجی »

دری، فرانسه، گرجی، يونانی، بوسنیايی، بلغاری، چینی، کرواتی،  عربی، ارمنی، آذربايجانی،

ی، ، پشتو، فارسی، رومانیايی، روسی، صربیاهیمقدونآلمانی، هوسا، ايتالیايی، مجارستانی، قزاقی، 

 تاری، ترکمنی، اردو، اويغوری، ملايو، ژاپنی و پرتغالی.اسپانیايی، سواحیلی، تا

 تي.آر.تي يبرنامه فارس

ترکیه است و در  مرزیبرون زبانفارسی یارسانه نيتریمي( قدTRTراديو فارسی تی.آر.تی )

ند سال از چو  کنندمیکنار آن، خبرگزاری ترکیه و خبرگزاری آناتولی به زبان فارسی فعالیت 

                                                           
1. TRT-FM 

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Youtube 

5. External Services Department 
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.وی نیز در استانبول، فعالیت به زبان فارسی را آغاز کرده و یت جم. زبانفارسیتلويزيون  پیش

ترکی  تلويزيونی یهااليسرسريع اغلب  دوبلهدر مورد اين تلويزيون،  توجهجالبيکی از نکات 

 .به زبان فارسی است

 علمی، فرهنگی ،جهان ،منطقه، ايران، ترکیهی صدای فارسی ترکیه اخبار هابرنامهمحور 

و  مطبوعات ترکیه، اخبار هنرمندان، تحلیل و گزارش، ورزش ،محیط زيست، اقتصاد ،و هنری

 .۸خارجی هایرسانه موسیقی درخواستی، ،جهانو  منطقهو  ايران

همان  ، نیزشودمیمختلف برنامه پخش  هازبانترکیه که به  مرزیبرونر راديوهای در ساي

 .۰قرار دارد مدنظرمحورها 

 TRT.net.نت تي.آر.تي

برای انتقال اطلاعات علاوه بر استفاده از استوديوهای مدرن و  راديو و تلويزيون دولتی ترکیه

ای بر تی.آر.تیسايت اصلی  .کندمیی خود را پخش هابرنامهاز طريق اينترنت نیز  هاماهواره

به  هاانزبتلويزيون، راديو، خبر، ورزش، فاينانس و گزينه  یهانکیلپخش اخبار امکان انتقال 

ه راديو و ب تواندیم. شنونده و بیننده با استفاده از سیستم پادکست کندمیرا فراهم  هاپرتال

، بدون دانلود شنود 3ا استفاده از سیستم استريمینگتلويزيون دسترسی پیدا کند و همچنین ب

هزار ويدئو را تماشا  ۸۰ زمانهم توانندیمراديويی و تصويری داشته باشد، کاربرهای مختلف 

سیستم  .شوندمیزنده پخش  صورتبهراديو و تلويزيونی در اينترنت  یهاکانالی هابرنامهکنند. 

 هاادهد. سرعت انتقال کندمیرا فراهم  موردپسندی هابرنامهپادکستینگ امکان ضبط و آرشیو 

(Gbps از )ساير  و 1پلیرمیديادارای برنامه  یهایگوشگیگابايت در ثانیه است.  4گیگابايت تا  ۸

 .۰متصل شوند تی.آر.تی هایشبکهبه  توانندیمنیز  PDAها و موبايلی و لب تاب یهاسامانه

                                                           

 م۰۲۸7.فارسی ت ر ت. ۸

 م۰۲۸6. رت ت. ۰
3. Streaming 

4. Media player 

5. Trt.2016 

http://www.trt.net.tr/persian/trkhyh
http://www.trt.net.tr/persian/trkhyh
http://www.trt.net.tr/persian/yrn
http://www.trt.net.tr/persian/yrn
http://www.trt.net.tr/persian/mntqh
http://www.trt.net.tr/persian/mntqh
http://www.trt.net.tr/persian/jhn
http://www.trt.net.tr/persian/jhn
http://www.trt.net.tr/persian/lmy-frhngy-w-hnry
http://www.trt.net.tr/persian/lmy-frhngy-w-hnry
http://www.trt.net.tr/persian/qtsd
http://www.trt.net.tr/persian/qtsd
http://www.trt.net.tr/persian/mhyt-zyst
http://www.trt.net.tr/persian/mhyt-zyst
http://www.trt.net.tr/persian/wrzsh
http://www.trt.net.tr/persian/wrzsh
http://www.trt.net.tr/persian/thlyl-w-gzrsh
http://www.trt.net.tr/persian/thlyl-w-gzrsh
http://www.trt.net.tr/persian/khbr-hnrmndn
http://www.trt.net.tr/persian/khbr-hnrmndn
http://www.trt.net.tr/persian/mtbw-t-trkhyh
http://www.trt.net.tr/persian/mtbw-t-trkhyh
http://www.trt.net.tr/persian/yrn
http://www.trt.net.tr/persian/mntqh
http://www.trt.net.tr/persian/mntqh
http://www.trt.net.tr/persian/jhn
http://www.trt.net.tr/persian/jhn
http://www.trt.net.tr/persian/rsnh-hy-khrjy
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، پخش م۸۳۳۲برای تبديل جامعه ترکیه به جامعه علمی از سال راديو و تلويزيون ترکیه 

در قالب  روزانه 1«پخش اروپا اتحاديه»خود را بر اساس اصول و معیارهای کیفیت  تکستتله

 .۰زنده توسط کارشناسان خبره آغاز کرد صورتبهصفحه و  ۰۰۲

 یهترک يو کابل يخبررسان یاماهوارهشرکت 

 اهماهوارهترک ست و ساير  هایماهوارهشتازی است که از طريق اين شرکت از اپراتورهای پی

. ترک ست در چارچوب حاکمیت ملی از حق دهدمیهر نوع ارتباطات و خبررسانی را انجام 

 ردار است. وظیفه و مسئولیت ترکآن برخو یریکارگبهن موقعیت مدار ماهواره و مديريت و یتعی

 یهارساختيز تأسیسبرای  المللیبینملی و  هایهوارهمات اين است که از طريق اپراتورهای س

و فعالیت در امور تجاری اقدام کند. ترک ست از طريق  هاآنارتباطات و خبررسانی و مديريت 

 یاگستردهتحت اختیار خود خدمات مربوط به ارتباطات و مخابرات را در جغرافیای  هایماهواره

ونی، تلويزي یهاکانال. ماهواره ترک ست، پخش مستقیم دهدمیاز قاره آسیا تا قاره آفريقا ارائه 

برقراری ارتباطات تلفنی در مناطق روستايی و بیابانی، برقراری ارتباطات و خبررسانی در 

و  ؤسساتمو برقراری ارتباطات بین  المللیبین، برقراری ارتباطات تلفنی العادهفوقوضعیت 

ه خدمات تلويزيون ديجیتال کابلی و اينترنت با پهنای باندی نهادها را بر عهده دارد و برای ارائ

 .۹کابلی را در اختیار دارد پلتفرموسیع، 

 عمومی و دولتی و مؤسساتترک ست ايجاد زيرساخت فنی درگاه دولت الکترونیک و 

دوطرفه  یاماهوارهوی ست، ايستگاه زمینی  هایطرحو اجرای  هاآنبرقراری همگرايی میان 

(VSAT)4، هاماهواره مؤثر یریکارگبهرا بر عهده دارد و برای  هاطرحباند وسیع و ساير  هنایپ 

 تأمین ISO 27001. ترک ست حفاظت و امنیت اطلاعات را بر اساس قرارداد کندمیتلاش 

 .۰کندمی
                                                           
1. European Broadcasting  Union  - EBU" 

2. Ibid. 2016 

3. Turksat, 2016 

4. very small aperture termin 

5. Ibid, 2016 
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، با موفقیت به فضا پرتاب شد م۸۳۳4آگوست  ۸۸در  B-1ماهواره ارتباطاتی ترک ست 

جولای  ۸۲در  -۸Cدرجه شرقی قرار گرفت. دومین ماهواره ترک ست  4۰مداری و در موقعیت 

نوامبر  7درجه شرقی قرار گرفت. در  ۹۸7۹، به فضا پرتاب شد و در موقعیت مداری م۸۳۳6

 ۸«کوم تله ترک» مشارکت با «ست ترک» هایماهواره سازنده Aeorspatiale رکتم، ش۸۳۳6

 ماهواره ،Eurasiasatشرکت ، م۰۲۲۸ ژانويه ۸۸ در. کرد امضا را Eurasiasat تشکیل قرارداد

Türksat 2A موشک با و تولید را Ariane 4 پايگاه از Kourou به جنوبی آمريکای در واقع 

 پايگاه از ۰ آريان موشک با ،3A ست ترک خبری ماهوارهم، ۰۲۲۱ ژوئن ۸۹ در. کرد پرتاب فضا

 نیز ،م۰۲۸۹ آوريل ۰6 در. گرفت قرار شرقی درجه 4۰ مدار در و شده پرتاب فرانسه گويان

. کردند و تولید طراحی را Türksat-3USAT نام به ارتباطاتی ماهواره اولین ترکیه متخصصین

 ماهوارهم، ۰۲۸4 فوريه ۸4 همچنین .شد پرتاب فضا به چین Jiuquan پايگاه از ماهواره اين

Türksat 4A م۰۲۸۰ اکتبر ۸6 درهمچنین . شد پرتاب فضا به قزاقستان بايکونور پايگاه از، 

 Proton Breeze موشک با قزاقستان بايکونور پايگاه از Türksat 4B خبری و ارتباطاتی ماهواره

M ۰گرفت قرار شرقی درجه ۰۲ مدار در و پرتاب فضا به. 

گ های بزرسازمان راديو و تلويزيون دولتی ترکیه، هولدينگ مرزیبروندر کنار بخش 

در  زبانرکتپخش در ترکیه، برای کشورهای بر که علاوه  کنندمینیز در ترکیه فعالیت  یارسانه

ايفا  ینوعبهرا  مرزیبرونآسیای مرکزی، جمهوری آذربايجان و نیز قبرس شمالی، کارکرد رسانه 

 .شودمیاشاره  هاآنکه به تعدادی از  کنندمی

 (DYHدوغان هولدینگ )

بخش خصوصی ترکیه است که به آيدين دوغان،  یارسانهترين شرکت دوغان هولدينگ، بزرگ

شده است. يکی  تأسیس ،م۸۳۳7قديمی و پیشکسوت رسانه تعلق دارد و در سال  یهاچهرهاز 

. اين خبرگزاری متعلق به است (DHA) های مهم اين شرکت، خبرگزاری دوغاناز زيرمجموعه

                                                           
1. Türk Telekom 

2. Ibid, 2016 
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در دو روزنامه  گرفتهشکل یهایبرگزارخم، با ادغام ۸۳۳۳ و در سال استبخش خصوصی 

روزنامه حريت، پُستا، راديکال، فاناتیک،  6 خبرگزاری دوغان،. شد تأسیسحريت و ملیت 

کانال دارای  6با  kanal Dتلويزيونی کانال دی  هایشبکهديلی نیوز و همچنین گروه  ،حريت

و مهم  مجله ۸۱ان ترک، .ان.کارکردهای متفاوت، شبکه تلويزيونی خبری مهم و اثرگذار سی

 .دوغان تعلق دارد خانواده هيگر بد یارسانهشرکت  نيچند

 و گزارشهزار خبر  ۹هزار خبر نوشتاری،  6میانگین  طوربهخبرگزاری دوغان، در ماه 

دفتر استانی  ۹۸اين خبرگزاری در داخل ترکیه . کندمیهزار عکس خبری تولید  ۸۸تصويری و 

های خود را از طريق رويترز، است و تصاوير و عکس دارای نمايندگی کشور جهان ۰۰دارد و در 

 .دهدمی، قرار مشتريان اریاختر جهانی ديگر، در آسوشیتدپرس و چندين رسانه معتب

حزب عدالت و توسعه  یهااستیستا حدودی منتقد  اين هولدينگ بزرگ از منظر فکری

در مسائل  حالنيبااخلق دارد.  خواه ریها و حزب جمهوی با کمالیستانهيريداست و پیوند 

کلان ملی و معادلات سیاسی داخلی همچون پوشش اخبار مربوط به مبارزه با پ.ک.ک و 

 بحران سوريه، روابط ويژهبهسیاست خارجی و  پروندهاما در  کندمیتروريسم، از دولت حمايت 

 .کندمیتقاد تا حدودی از دولت، ان ترکیه یامنطقهترکیه و آمريکا و روابط 

 (TURKUVAZتورکواز )

ترکیه است که توسط احمد چالک  یارسانه یهاشرکت نيتریميقدهولدينگ بزرگ تورکواز، از 

و  یسازراهی مختلف انرژی، صنعت، هابخشمیلادی در  ۳۲ دهه ازاو  یگرااسلامو همفکران 

 روزنامه، مجله و شبکهآن، چندين حساس اقتصادی فعالیت کرده و در کنار  هایحوزهديگر 

 .کندمیتلويزيونی را نیز اداره 

صباح(،  از جملهروزنامه ) 6، مجله ۰4خود،  یارسانه رمجموعهيزاين شرکت عظیم، در 

 .کندمیراديويی را اداره شبکه  ۰( و A haberو  A tv از جملهکانال تلويزيونی ) 6
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مختلف سیاسی، از حزب عدالت و توسعه  هایحوزهتورکواز، در  یارسانههولدينگ 

 .کندمیحمايت 

 (CINERجینَر ) یارسانهگروه 

 کارافظهمحاين گروه بزرگ به تورگای جینر تعلق دارد که از بازرگانان و فعالان اقتصادی نامدار 

راديويی فعالیت  شبکه ۰شبکه تلويزيونی و  ۰روزنامه،  ۰اين گروه،  رمجموعهيزاست. در 

 است. خبر ترکتلويزيونی  شبکهو  خبر ترک روزنامه، هاآن نيترمهمکه  کنندمی

جینَر، پیوند فکری و اقتصادی خاصی با گروه تورکواز دارد و اين شرکت  یارسانهگروه 

 یاهمنطقمهمی نظیر سیاست  یهاپروندهدر  ويژهبهنیز از حامیان حزب عدالت و توسعه است و 

 .کندمیی اردوغان، حمايت هابرنامهاز افکار و  ،قلیم کردستان عراقترکیه در سوريه، عراق و ا

 Çukurovaشرکت چوکوراُوا 

اقتصادی و بازرگانی ترکیه است و بخش مهمی از  یهاگروه نيتریميقداين شرکت يکی از 

مهم هواپیمايی، بخشی از بازار پوشاک  یهاشرکتسهام اپراتور تلفن همراه ترکسل، بخشی از 

 شبکه 4مجله،  6روزنامه،  ۹ارد. و منسوجات و چندين شرکت اقتصادی ديگر به آن تعلق د

ديجی ترک نیز به چوکوراُوا به آن  مجموعهتلويزيونی بزرگ  شبکه 6ی و اماهوارهتلويزيونی 

 ی و سرگرمی است.ی تفريحهابخشآن در  یارسانه هایفعالیتتعلق دارد و غالب 

و انتخاباتی، از حامیان حزب عدالت و  یارسانهمختلف  هایحوزهشرکت چوکوراُوا در 

 توسعه است.

 Doğuşشرکت دوغوش 

ام برده ترکیه ن خانوادهعضو ثروتمندترين  عنوانبهاين شرکت به آيهان شاهنگ تعلق دارد و از او 

نام دارد که  NTV هاآن نيترمهمت که تلويزيونی اس شبکه ۳. شرکت دوغوش دارای شودمی

خبری و سیاسی بسیار مهم ترکیه دانست  شبکه ۰آن را در کنار سی.ان.ان ترک، يکی از  توانیم
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شبکه راديويی  4. اين گروه همچنین دارای خاصی با بی.بی.سی دارد یارسانهو روابط کاری و 

 پرفروش است. مجله 7و نیز 

نرم و منعطف از حزب حاکم؛  طوربهمختلف سیاسی،  هایحوزهشرکت دوغوش در 

 .کندمیانتقاد 

 (SAMANYOLU( و سامان یولو )FEZAشرکت فضا )

در ارد. گولن تعلق د اللهفتحتحت امر  انيگرااسلاموابسته به  یهاگروهشرکت به افراد و  ۰اين 

 هایزبانبه  هاآنکه برخی از  کنندمیگروه فعالیت  ۰تلويزيونی تحت امر اين  شبکه ۸4 مجموع

 ۹. همچنین خبرگزاری جهان که يکی از کنندمیعربی، کُردی و انگلیسی نیز محتوی تولید 

مهم  یترکیه است. روزنامه یارسانهخبرگزاری مهم ترکیه است، متعلق به اين طیف از فعالان 

امنیتی  –سیاسی ن، مجلهوزنامه انگلیسی تودی زمانسخه در روز، ر ونیلیم ۸زمان با تیراژ 

 است. هاگروهای اين مهم از ديگر نهادهای رسانه جلهم ۰راديو و  4راکسیون، 

 و اروپايی کشور چندين و ترکیه در زمانهم طوربه ترکی زبان به کهآن بر علاوه زمان

 دارای و ودشمی منتشر میانه آسیای کشورهای در نیز ديگر زبان چند به ،شودمی منتشر آمريکايی

 نیوجرسی، نیويورک، در روزنامه اين. استاش تابعه یهاچاپخانه مديريت در خاصی نظم

 شورهایک در و رسدیم خوانندگان دست به انگلیسی و ترکی هایزبان به واشنگتن و شیکاگو

 تان،گرجس ،جمهوری آذربايجان اسپانیا، دانمارک، انگلیس، هلند، فرانسه، اتريش، سوئد، آلمان،

 مغولستان، ،تاتارستان قزاقستان، مقدونیه، قبرس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، بلغارستان،

 .شودمی منتشر نیز ترکمنستان و مولداوی مغولستان، ،نياوکرا

 گولن و حزب عدالت و اللهفتحگرايش سیاسی: با آغاز درگیری امنیتی بین شاگردان 

که منجر به برکنار  هارسانهسنگین اين  یهایافشاگر، م۰۲۸6پس از کودتای نافرجام  توسعه

اين  هایرسانهاردوغان به اتهام فساد مالی شد. همچنین با پرده برداشتن  نهیکابشدن چهار وزير 

بشار اسد، اغلب اين  مخالفسوری  یهاترکمناز ارسال سلاح و مهمات ترکیه برای  هاگروه
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که از طرف حزب عدالت و توسعه  شوندمیاداره  يیهامیّقبا حکم دادگاه، توسط  هارسانه

 .اندشدهمنصوب

، بخش مهمی از هارسانهداخلی و خارجی اين  یدهسازمانگردش مالی بسیار بالا و  

 و جهان است. منطقهو قدرت نرم ترکیه در  یارسانهقدرت 

 İHLAS ای اخلاصگروه رسانه

مهم ترکیه است که کار خود را در آغاز  یارسانه یهاگروهشرکت بزرگ اخلاص نیز يکی از 

 تأسیسم، با ۰۲۲۹م، شروع کرد و بعدها در سال ۸۳۳۹خبرگزاری اخلاص در سال  تأسیسراه، با 

 شبکه ۹مجله،  ۰۱وزه گسترش داد. خود را در چندين ح هایفعالیتهولدينگ بزرگ اخلاص، 

در  کهآناخلاص است و علاوه بر  یهارمجموعهيزروزنامه از  ۸راديويی و  شبکه ۸تلويزيونی، 

 یارسانهداخل و خارج از کشور چندين دفتر نمايندگی دارد، دارای بیشترين مقدار تجهیزات 

خودرو ارسال تصاوير  ۰۱دوربین فوق پیشرفته،  ۰۲۲است و بخشی از تجهیزات خود شامل 

 .دهدمیره ديگر، اجا هایرسانهو  هاشرکتو ساير امکانات خود را به  یاماهواره

ودند اردوغان بگولن و از اولین حامیان  اللهفتحگرايش سیاسی: اين گروه نیز از شاگردان 

اما بعدها به مخالفین او و منتقدين حزب عدالت و توسعه تبديل شدند و بر اساس حکم دادگاه، 

از سوی دولت،  شدهیمعرفاخلاص در حال حاضر با مديران قیّم  یهارمجموعهيزبسیاری از 

 .شوندیماداره 

 (ALBAYRAKگروه آل بایراک )

 ۸ ،فراوانی ندارد و فقط يک روزنامه به نام ينی شفق یهارمجموعهيزترکیه،  یارسانهاين گروه 

حزب عدالت و  پردازانهينظربسیاری از رهبران و  ،حالنيباامجله دارد.  ۹تلويزيونی و  شبکه

ا یه بسابق ترک وزيرنخست، احمد داود اوغلو مثالعنوانبه .اندزده قلمتوسعه در اين روزنامه 

همچنین  .خود را به وجود آورده اولیه میلادی در اين روزنامه رزوم ۳۲ انتشار مقالات خود در دهه

اردوغان  قباجناکرده و بزرگِ اين خانواده نیز  وصلتآل بايراک  خانوادهدوغان با ار ردو دخت
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آکپارتی، مهم و  مرزیبرونداخلی و  یهااستیسدر  یارسانهنقش اين گروه  رو،اين. ازاست

 شايان توجه است.

 اولدستگروه آل بايراک، از حامیان مهم حزب حاکم است و بسیاری از اطلاعات مهم و 

 .شودمیاطلاعاتی ترکیه و خارج از ترکیه  از مجرای اين رسانه وارد جامعه ابتدا حزب حاکم،

 يیگراسلاماترکی و  يیگرایملمبتنی بر امتزاج  یهاآموزهبر اساس  اميالاميقدينی شفق، از  روزنامه

 یاطقهفرا منو  یامنطقه هایحوزهفعالیت کرده و معتقد به تلاش برای قدرتمند کردن ترکیه در 

 است.

 STARگروه استار 

که  توسعه استحزب عدالت و  و تبلیغاتی مهم حامی یارسانه یهاگروهگروه استار نیز يکی از 

اردوغان و همراهان  یهااستیساز  ۰4خبری  ی شبکهونيزيتلواستار و فعالیت  با انتشار روزنامه

 .کندمیاو حمايت 

 (AAخبرگزاری آناتولي )

 قصد و شدهسیتأس م،۸۳۰۲ سال در و عثمانی یامپراتور زوال آخر سالیان در آناتولی خبرگزاری

 بزرگ خبرگزاری ۰ از يکی به م،۰۲۰۲ سال در يعنی خود تأسیس سالگرد نیصدم کي در دارد

 از اندعبارت هازبان اين که کندمی فعالیت زبان ۸۸ به حاضر حال در آناتولی. شود تبديل جهان

 ورمانجی،ک کُردی عربی، ،یاهیمقدون آلبانیايی، بوسنیايی، فرانسوی، روسی، انگلیسی، ترکی،

 چونهم مختلفی یهارشته در خبرنگاری یژهيو یهادوره خبرگزاری اين. فارسی سورانی، کُردی

 زاربرگ ديگر هایرسانه برای...  و انرژی خبرنگاری ديپلماسی، خبرنگاری جنگ، خبرنگاری

 .کندمی

گزارش تصويری تولید کرده و  ۰۲۲هزار عکس و  ۸خبر،  7۲۲اين خبرگزاری، روزانه 

دفتر در  ۹۱در حال حاضر دارای  . آناتولیفروشدیمخود  یارسانهمشتری  ۸۰۲۲آن را به 

 برساند. ۱۲م، اين تعداد را به ۰۲۰۲کشورهای خارجی است و قصد دارد در سال 
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ی ترکیه، وزيرنخستهای نهاد ، از محل اعتبارات اداره کل رسانهم۰۲۸4تا  م۰۲۲۱از سال 

 تیار آناتولی گذاشته شده است.میلیون دلار( در اخ ۰۰۲)حدود میلیون لیره  7۰۲در مجموع 

 در سال، شودمیخبرگزاری رسمی ترکیه شناخته  نيترمهم عنوانبهخبرگزاری آناتولی که 

ر ها پیش در تهران دارای دفتآناتولی که از مدت. فعالیت به زبان فارسی را نیز آغاز کرد ،م ۰۲۸4

زبان فارسی را در دفتر اصلی  آموختهدانشترکی  انياز دانشجوای و فعالیت خبری بوده، عده

ی آن به تولید یهاگزارشبخش فارسی خود در آنکارا به کار گرفته است و میزان تولید اخبار و 

 .، به طرز چشمگیری افزايش يافته استم۰۲۸۰از سال زبان فارسی 

 موازاتهبو  کندمیگهگاه به شکل انتقادی با ايران برخورد  ،آناتولی در مطالب فارسی خود

مسائل داخلی ترکیه را به زبان فارسی نیز به  نيتریاصلتا اخبار مربوط به  کندمیآن تلاش 

 .خوانندگان خود منتقل کند

 در ترکیه هارسانهمنابع مالي مهم 

 هایفعالیتاقتصادی، تولید، تجارت،  هایحوزهبخش خصوصی در ترکیه در  کهيیازآنجا

 هایعالیتف، برای تبلیغ هابخشدرتمندی دارد، لذا اين فرهنگی و خدمات، حضور فعال و بسیار ق

الی يکی از منابع م جهیدرنتو  دهندیماختصاص  یارسانههنگفتی را به تبلیغ  هایهزينهخود، 

بر اساس آمار و ارقام رسمی  ترکیه، فروش آگهی است. هایرسانهبسیار مهم برای تداوم حیات 

م، در ۰۲۲۰ی ترکیه، در سال وزيرنخستنهاد  رسانیاطلاعاز سوی اداره کل رسانه و  شدهاعلام

 اما اين رقم شدیممیلیون دلار صرف بخش آگهی و تبلیغات بازرگانی  ۳۰۹اين کشور، سالانه 

که در حال حاضر، اين  شودمیمیلیون دلار رسید و گفته  7۲۲و  میلیارد ۰م، به ۰۲۸۰در سال 

 ن است.میلیارد دلار در نوسا ۰/۹تا  ۹رقم بین 

 ترکیه از اين درآمد هنگفت به اين شکل است: یارسانهی مختلف هابخشسهم 
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درصد،  ۱اينترنتی  یهاگاهيپادرصد،  ۰۰ هاروزنامهدرصد،  ۰7تلويزيونی  هایشبکه

 ۰درصد، مجلات  ۹ يیويراد هایشبکهدرصد،  7و فضای باز  هاابانیختبلیغات موجود در 

 درصد. ۸درصد، سینما 

مهم پرداخت که در ترکیه، میزان تیراژ و فروش روزنامه و  نکتههمچنین بايد به ذکر اين 

میلیون نسخه از  6میانگین،  طوربهمجلات در مقايسه با ديگر کشورها بسیار بالا است و هر روز 

 .دسریممختلف به فروش  یهاروزنامه

اين کشور به  روزنامه نيترروشپرف عنوانبهزمان،  روزنامهم، میزان فروش ۰۲۸4در سال 

هزار نسخه در روز رسید اما در حال حاضر به خاطر  ۸۲۲و  میلیون ۸مدت چند ماه متوالی به 

ق گولن که اين روزنامه به آنان تعل اللهفتحمسائل و حواشی مرتبط با اختلافات دولت و جريان 

 هزار نسخه در روز رسیده است. 7۲۲داشت، اين میزان به 

ستار امه های حريت، پُتا، سوزجو، صباح، ملیت، آکشام، خبرترک، فوتوماچ، وطن، روزنا 

 پرفروش ترکیه هستند. یهاروزنامهو ينی شفق نیز از ديگر 

يک  ،تی.آر.تی، از هر قبض برق مردم ترکیهگروه راديويی و تلويزيونی  ،چنانچه ذکر شد

میلیون لیره درآمد  ۱۲۰حوزه، سالانه م، در اين ۰۲۸4کند که در سال برداشت می یدرصد ۰سهم 

میلیون  ۱۱های بازرگانی هم رقمی نزديک به .تی در بخش پیامآر .همان سال، تی در داشته است.

همچنین در بخش  .کندی جاری کشور نیز بودجه دريافت میلیره درآمد داشته و از محل بودجه

ذاشته کنار گخاصی برای اين رسانه واردات و صادرات کالاهای صوتی و تصويری، سهم مالیاتی 

ين تر، يکی از پرهزينهبسیاری از کارشناسان ترکیه، تی.آر.تی ، به باوردرمجموعشود. می

 ای جهان است.های رسانهمجموعه

های ، از محل اعتبارات اداره کل رسانهم۰۲۸4تا  م۰۲۲۱از سال که اشاره شد،  طورهمان

میلیون دلار( در اختیار آناتولی  ۰۰۲)حدود  میلیون لیره 7۰۲ جمعاًی ترکیه، وزيرنخستنهاد 

 گذاشته شده است.
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 قطر مرزیبرون یهارسانه م:ششفصل 

 (پخش نحوه و ساختار مشخصات،) الجزیره تلویزیوني شبکه

مديريت  نهیزم دراست که  چندملیتیو  قطری های گروهیرسانه شرکت ۸ای الجزيرهرسانه شبکه

-فعالیت می ایرسانه چندو  ایهای ماهوارهتلويزيون، تخصصی هایشبکه، تلويزيونیهای شبکه

 يد.مان

 در پوشش اخبار تجاوز نظامی« سی.ان.ان»پس از موفقیت شبکه تلويزيونی آمريکايی 

ت، اين کوي یآزادسازبه رهبری آمريکا به عراق برای  المللیبینائتلاف به اصطلاح م، ۰۲۲۹سال 

يک شبکه خبری تلويزيونی قدرتمند،  اندازیراهايده در ذهن حاکمان قطر قوت گرفت تا با 

 جايگاه اين کشور را در سطح جهان ارتقا دهند.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، حاکم سابق قطر که  یپسرعموشیخ حمد بن ثامر آل ثانی،  

 اندازیراهتحصیلات خود را در انگلستان به پايان رسانده بود، پس از بازگشت به دوحه طرح 

قرار گرفت. وی اولین کسی بود که مديريت اين شبکه  قبول موردئه داد که شبکه الجزيره را ارا

                                                           
1. Al Jazeera Media Network 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 دلار بود که میلیون ۸۰۲شد که برای اين شبکه در نظر گرفته  یاهیاول را بر عهده گرفت. سرمايه

 کرد. پرداخت نقداً را آن قطر سابق حاکم

ک سرويس ي تأسیسی خود را برای هابرنامهم، تولید ۰۲۲۰جولای  4الجزيره در 

نوامبر  ۸۰از  شودمیمالی  یبانیپشتآغاز کرد. شبکه الجزيره که از سوی امیر قطر  یاماهواره

در  «درباره ما»خش گلیسی را آغاز کرد. اين شبکه در بی خود به زبان انهابرنامهپخش  ،م۰۲۲6

از بیش از  (م۰۲۸۳هزار نفر )سپتامبر  ۹انگلیسی خود تعداد کارکنان خود را بیش از  سايتوب

 ملیت، اعلام کرده است. 7۲

و  وضاح خنفرتوسط  ،م۸۳۳6سال اول نوامبر در به زبان عربی ای الجزيره شرکت رسانه

 مديرکل عنوانبه، شبکه عربی مديرعامل ،اح خنفرضو شد. اندازیراه آل ثانیبا پشتیبانی خاندان 

با ارسال پیامی از طريق ، م۰۲۸۸اواخر سپتامبر  . وضاح خنفره بودشبکه الجزيره منصوب گرديد

وی گفته است که  .ده استداگفت که استعفا  تويیترايمیل برای کارکنان الجزيره و انتشار آن در 

ه او شبکه اعلام کرده بود ک مديرههیئتبه رئیس  یریگکنارهاز مدتی پیش تمايل خود را برای 

زيره نیز شبکه الجموافقت کرده است. استعفا وی برای تصمیم با نیز اين تمايل را درک کرده و 

مدير جديد اين رسانه تعیین  عنوانبه «احمد بن جاسم بن محمد آل ثانی»اعلام کرد که شیخ 

 .شده است. مدير جديد، از خانواده حاکم بر قطر يعنی آل ثانی است

بدالعزير ععربی  سايتوبباشد. سردبیر می «نیجل پارسونز»الجزيره انگلیسی  مديرعامل

یش بتنها در بخش ويرايش  هستند. اين شبکه مصطفی سواگو رئیس بخش ويرايش  المحمود

 کانال مديرعاملجیلز است، جیلز  روندايت زبان انگلیسی، ارد. سردبیر سدکارمند  ۸۲۲از 

نفر در دوحه، قطر، لندن،  4۲۲بیش از  با تحريريه ئتهیسرپرستی  وانگلیسی الجزيره است 

دفتر در سراسر جهان را بر عهده دارد.  7۲واشنگتن دی سی و کوالالامپور و همچنین در بیش از 

در کانال انگلیسی  م،۰۲۲6به الجزيره عربی پیوست در سال  م،۰۲۲4جیلز برای اولین بار در سال 

 الجزيره مشغول به کار شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
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دفتر مرکزی اين شرکت دارد و در سراسر جهان نمايندگی  7۲در حال حاضر اين شبکه 

 (م۰۲۸۳)سپتامبر  .است قطر دوحهدر شهر 

 .شودمیذيل پخش  هایماهوارهاست و از  HDکیفیت پخش شبکه الجزيره  

 از ماهواره ها شبکه الجزیره رست پخش فه 1-6جدول 

11604 H – ۰7۰۲۲ – ۹/4 عرب ست 

10971 V – 27500 – 3/4 (SD) 
11219 H – 27500 – 5/6 HD 

 نايل ست

12111 V – ۰7۰۲۲ – ۹/4 هات برد 

 (Middle East & North Africa) کانال ۰۲۲

BEIN 

CHANNEL 406 DSTV 

 کابله داد دفاتر خود را در اجاز ایرسانهدر افغانستان دولت طالبان به سه سازمان 

 اين دفتر آغاز بکار کرد. م،۸۳۳۳الجزيره بود که در ماه مه  هاآنکنند يکی از  اندازیراه

ان که در اين می شودمیپخش کابلی نیز  هایشبکهشبکه الجزيره همچنین از تعدادی از 

 .۸است توجهقابلرژيم صهیونیستی  ۸۹7پخش آن از شبکه کابلی 

 فهرست پخش شبکه الجزیره از شبکه های کابلي  5-6جدول 

 (UK) میدياويرجین  2211 کانال

 Mozaic TV 211 کانال

 (لبنان) CableVision نامعلوم

 (هلند) Ziggo 487 کانال

 (اسرائیل) Hot 234 کانال

                                                           
1. WIKIPEDIA.FA, 2017 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziggo&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Hot_%28Israel%29&action=edit&redlink=1
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اقعه و، پس از سرکرده القاعده لادناسامه بنهای سخنرانی با پخش فیلمالجزيره شبکه 

زمان آن برای اولین بار در غرب به شهرت رسید. اين شبکه م، ۰۲۲۸ امبرتروريستی يازده سپت

و سلیمان ابوغیث از اين حملات دفاع  لادنبناسامه  هاآنکه در  تصاوير ويدئويی را پخش نمود

 هکآن دلیلاز الجزيره به  آمريکا متحدهايالاتاين سبب شد که دولت  .و از آن پشتیبانی نمودند

، انتقاد نمايد. الجزيره در پاسخ اظهار نمود است را گرفته هاستيترور جانبدر تبلیغات خود 

 است. بوده اظهارنظر گونهچیهکه آن عمل صرفاً ارائه اطلاعات موجود بدون 

الجزيره . را آغاز کرد زبان انگلیسیهای خود به پخش برنامه ،م۰۲۲6شبکه الجزيره از سال 

 هاکانالاين  نيترمهم، طبیعت و کودکان از ، مستند، ورزشکه اخبار استکانال  چندين دارای

را علاوه بر کانال اخبار بکار گرفته است. اين ی تلويزيونی متعدد یهاکانالالجزيره  ند.هست

، کانال مستند الجزيره، کانال ورزشی الجزيره، يک کانال زبان انگلیسیشامل يک کانال هاکانال

را در زمان واقعی خود بدون  هاشيهماعمومی ورزشی به زبان عربی، پخش زنده الجزيره که 

 .ستا کودکانزيونی برای و نیز يک کانال تلوي کندمیپخش  نظراعمالويرايش يا  گونهچیه

 «بالکان الجزيره»کرد.  اندازیراهنیز الجزيره بالکان را  ،م۰۲۸۸در سال  الجزيره شبکه

 امتیاز خريد با و ،م۰۲۸۸ سال نوامبر از را خود کار قطر الجزيره گسترده شبکه از بخشی عنوانبه

 بالکان منطقه در دلار میلیون ۸7۰6 مبلغ به هرزگوين و بوسنی در محلی هایتلويزيون از يکی

 انالک يک از برنامه پخش قالب در را خود یهابرنامه و هالیتحل اخبار، بالکان الجزيره. کرد آغاز

 واتیکر و صربی بوسنیايی، مخاطبان برای خود سايتوب نیز و پخش ساعت ۰۲ با تلويزيونی

 ار مهمی نقشدر مقاطعی  و است سیاسی و خبری شبکه، اين عمده یریگجهت .کندیم عرضه

 يهسور حکومت ضد از جمله مقاومت جريان علیه بالکان منطقه در عمومی افکار یریگشکل در

کانال موسیقی الجزيره و همچنین  اندازیراهکانال الجزيره به زبان اردو،  اندازیراه .است داشته

 شده است.ی آتی الجزيره عنوان هابرنامه از جمله المللیبینروزنامه  تأسیس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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غرب آسیا  سیاسی، در ازلحاظوابسته  غیر ايستگاه تلويزيونیالجزيره مدعی است که تنها 

رقابت  سیبیبیمیلیون بیننده در سراسر جهان با شبکه  ۰۲با داشتن مخاطبانی در حدود است و 

 کند.می

 یرهالجز يمنابع مال

الجزيره است. يک سال از آغاز به کار  یهاکانالمنبع مالی  نيترمهمدولتی امیر قطر  یهاکمک

اين شبکه نگذشته بود که بودجه سالانه آن به نیم میلیارد دلار افزايش يافت. در حال حاضر 

جدا  ، اينشودمیهای تلويزيون الجزيره سالانه يک میلیارد دلار برآورد بودجه سالانه همه کانال

ی که اتی اين شبکه است. با اين بودجه هنگفت، تعداد زيادی خبرنگار حرفهاز درآمدهای تبلیغا

ای و خبره اندشدهدعوتاز استعدادهای خوبی برخوردار هستند، با دستمزدهای کلان به همکاری 

زنده روی آنتن الجزيره قرار  صورتبهو  موقعبهاز رويدادهای کشورهای جهان را  اولدست

ای از کشورهای و گويندگان حرفه کنندگانهیتهترين بهترين و ورزيدهدهند. در همان حال می

 .اندافتهيمختلف در مرکز شبکه در دوحه استقرار 

ا تاکنون کند امشبکه الجزيره حقوق کلانی به کارکنان خود پرداخت می کهآنالبته علیرغم 

بی، های گوناگون خبر عرانالو مجريان ک کنندگانهیتهها تن از بهترين خبرنگاران، گويندگان، ده

انگلیسی، مستند و سايت الجزيره نت به علت پیروی مسئولان اين مؤسسه از آمريکا و رژيم 

صهیونیستی و رويکرد ضد مردمی الجزيره، از ادامه همکاری با آن خودداری کرده و استعفا 

شبکه خبری المیادين، که حدود ده سال مدير  رمسئوليمدمثال غسان بن جدو،  طوربهاند. داده

 ويکردرنوشته است:  بوکفیسدفتر الجزيره در تهران و بیروت بود، در صفحه شخصی خود در 

ده های ديکته شو دامن زدن به فتنه است. اين شبکه مجری برنامه زیآمکيتحرشبکه الجزيره 

 یستی در شبکه الجزيره باشیم.ديگران است. ما حاضر نبوديم خادم آمريکا و رژيم صهیون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C


 های برون مرزی قطرفصل ششم: رسانه                               (۸) های برون مرزی در جهانرسانه

114 

 

به خودکفايی برسد اما زمانی که م، ۰۲۲۸الجزيره از طريق پخش آگهی تا سال قرار بود  

، در دلارمیلیون  ۹۲سالانه  بربالغ یاارانهياعطای  با ادامه امیر قطردر رسیدن به آن ناکام گرديد، 

 .۸موافقت نمودم، ۰۲۲4سال 

 های اشتراک شبکه، پخشنهپخش آگهی، هزي :از اندعبارتدرآمد  تأمینيگر منابع اصلی د

 .۰ديگر و فروش تولیدات پخش یهاشرکتمعاملات بین 

 ،م۰۲۲۲در سال . کرددريافت  لادنبندلار به ازای هر دقیقه سخنرانی هزار  ۰۲الجزيره 

 .۹استها تشکیل دادهکل درآمدهای اين ايستگاه تلويزيونی را پخش آگهی درصد 4۲

 یسيانگل یرهالجز

يک سرويس  تأسیسهای خود را برای رسمی برنامه طوربهالجزيره  م،۰۲۲۰ ولایج 4در 

 کانال جديداين  .المللی، اعلام نمودان انگلیسی تحت عنوان الجزيره بینبای جديد به زماهواره

آغاز به کار نمود و مراکز پخشی در دوحه  الجزيره انگلیسیتحت عنوان  ،م۰۲۲6نوامبر  ۸۰در 

 دی سی تننگواشو  کوالالامپور، لندن ،بوينس آيرس، آتن، ()مقر و مرکز پخش فعلی الجزيره

ساعت از مراکز  4ساعت از دوحه و  ۸۰ درروز هفته اخبار را  7ساعته، در  ۰4دارد. اين کانال 

 است. لندن، کوالالامپور و واشنگتن پخش کرده

رويکردهای الجزيره بوده است.  از جملهغربی  هایرسانه یاحرفهنگاران خبر یریکارگبه

المللی الجزيره ملحق گرديد. او به کانال بین« گجاش روشین» ،م۰۲۲۰در سپتامبر نمونه  عنوانبه

بود و در برنامه م،  ۰۲۲۹حمله به عراق در سال  دريکا ستاد مرکزی آمر يک مأمور مطبوعاتی

ی ان س یهاکانالاست. ورونیکا پدروسا، مجری خبری  نموده ینيآفرنقش« اتاق کنترل»مستند 

 ند.ز در الجزيره بکار گیری شدبريتانیايی نی کارکهنه، مجری ديويد فراستو سی بیان و بی

                                                           
1. Washington Times, May 2004 

2. Ibid,2004 

3. Litvinovich,2001 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%28%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%28%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%29
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 ندهکنارائهسی و بیشبکه جهانی بی ایحرفهاستفان کوول، مجری  ،م۰۲۲۰دسامبر  ۰در 

م، ۰۲۲6ژانويه  ۸۰ن شبکه در . ايپیونددالمللی میبرنامه کلیک آنلاين، اعلام کرد که به الجزيره بین

اعلام کرد که ديويد مارش، گزارشگر سابق برنامه نايت لاين، همکار استوديو اين کانال در 

، سیبیگزارشگر سابق بی، اعلام شد که راجح عمر ، نیزم۰۲۲6فوريه  6 شود. درواشنگتن می

 .۸ودشمی «شاهد»های مستند خبری شبانگاهی و هفتگی تحت عنوان میزبان يک سری برنامه

اده است. سايت خود را تغییر دمیزبان و پشتیبان  دفعات زيادیدر انگلیسی الجزيره سايت 

شد که هشدار داد پشتیبانی می آمريکايی ديتاپايپآن از طريق  زبانانگلیسیدر ابتدا سايت 

سپس به شاخه فرانسوی ناولینک تغییر  هاآن .های آکامای استفاده خواهند کرداز فناوری یزودبه

، ۰وبی اواردز، م۰۲۲4در آوريل  .پیوستند AT&T مکان دادند و سپس به سرويس شبکه جهانی

ک، وگرافیئجنشنال ، سی نیوزبیبیدر کنار ، تر جهانرب سايتوب ۰يکی از  عنوانبهالجزيره را 

از سوی خوانندگان خود الجزيره  ،م۰۲۲4راکت نیوز و اسموکینگ گان معرفی نمود. در سال 

 یریگیرأمورد  ،، گوگل، آيکیا و استارباکسنافذ پس از اپل تجاری)برند(  نشانپنجمین  عنوانبه

 .۹قرار گرفت

-هیهتبود که توسط « اتاق کنترل»فیلم مستند  نقطه تمرکزه در عراق پوشش خبری الجزير

 در نوامبر و مستند شد یهالمیفم، ۰۲۲4، برنده جايزه «جهان نجیم»آمريکايی آن -مصری کننده

دن و کمک به تبادل آزاد اطلاعات در جهان سانسور کرشهامت در غلبه بر »به دلیل  ،م۰۲۲۰

 .از سوی فهرست سانسور به دريافت جايزه نائل شد «عرب

 

                                                           
1. Iskandar, 2017 

گزيده ای از بهترين های اينترنت در چهار دسته  "Webby Awards" هر ساله مجموعه وبی اواردز يا .۰

را  فن همراهتلاصلی وب سايت ها، تبلیغات پويا، ويدئو و فیلم های آنلاين و برنامه ها و اپلیکیشن های 

 .معرفی می نمايد
3. Brandchannel, 2004 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
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 یرهبه الجز هاواکنشانتقادها و 

يی از هاويدئو ، مربوط به نمايشدر اوايل تأسیس آن الجزيره ازيکی از انتقادهای گسترده 

 ند.ودبغربی  یهاگروگانکه در حال قطع سر است بوده  یدارنقاب یهاستيترور

آن، واکنش کشورهای  اندازیراهدر اوايل  ويژهبهالجزيره انگلیسی،  دارجهت یهاگزارش

 هایفعالیت ،م۰۲۲4ولای ج 4حکومت الجزاير در نمونه  عنوانبهمختلف را به دنبال داشته است. 

نوعی حرکت  درواقعاين اقدام  .درآوردگزارشگر الجزايری شبکه الجزيره را به حالت تعلیق 

ادعا  ناست. همچنی وضعیت سیاسی در الجزاير بودهبرنامه انتقادی از برای پخش  انهيجویتلاف

 ایبرق قطع شد تا مانع از مشاهده برنامه زمانهم طوربهدر شهرهای الجزاير در آن مقطع  شد که

 .است دادهالجزايری را نمايش میاز سوی ساکنان آن شوند که يک سری از کشتارهای نظامیان 

 می ۸۲بحرين، در تاريخ  وزير اطلاعات ،نبیل يعقوب الحامرنمونه ديگر آن است که 

رای گزارشگران الجزيره ، دستور ممنوعیت تهیه گزارش از )مسائل( داخلی کشور را بم۰۲۲۰

گزارشگران الجزيره  م،۰۲۲4پس از بهبود مناسبات بین بحرين و قطر در سال البته  .صادر نمود

 .۸به بحرين بازگشتند

 و القاعده یرهالجز

درباره شبکه الجزيره ارتباط آن با القاعده است. الجزيره تنها کانالی است  تأملقابلنکات  از جمله

رسی دست هااخذ تصاوير اختصاصی از آنالقاعده و  یهاستيتروربا  مصاحبه که همواره به امکان

 .اندشده بازداشتداشته است. تعدادی از عوامل الجزيره نیز به اتهامات تروريستی 

به اتهام پشتیبانی م، ۰۲۲۹سپتامبر  ۰گزارشگری بود که در  «تیسیر علونی»نمونه  عنوانبه

واسطه به اتهام م، ۰۲۲۰سپتامبر  ۰6در همچنین عده در اسپانیا دستگیر شد. علونی از اعضای القا

پس از حمله  که او :سال زندان محکوم شد. علونی تصريح نمود 7مالی برای القاعده به  گری

 فیلم بردار . همچنیناست مصاحبه کرده اسامه بن لادنفقط با آمريکا  متحدهايالاتسپتامبر در  ۸۸

                                                           
1. BBC News,10 May, 2002 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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اردوگاه دلتا در م، به ۰۲۲۰در سال دستگیر شد و م، ۰۲۲۸در دسامبر  «سامی الحاج»الجزيره 

ماس ال تومنتقل شد. شايد به دلیل اقدامات الجزيره در سیاه نمايی اسلام بود که  خلیج گوانتانامو

شبکه  نيرتریفراگو  نيآزادترالجزيره را  ،م۸۳۳۳در سال  نیويورک تايمزفريدمن، گزارشگر 

 .دانست جهان عربدر  مشاهدهقابلتلويزيونی 

آن، دولت آمريکا الجزيره را به دلیل نقش  ،م۰۲۲۸سپتامبر سال  ۸۸پیش از واقعه  

مجید قرار داده بود اما مورد ت، مستقل در غرب آسیا اصطلاحبه ایيک مجموعه رسانه عنوانبه

ش خبری پوشبه  ینوعبهالجزيره که  اندبوده ، سخنگويان دولت آمريکا اغلب بر اين باورازآنپس

دفتر الجزيره در بغداد از سوی نیروهای  ،م۰۲۲۹آوريل  ۱. در دارد جدی یضد آمريکائی تمايل

الحره با  زبانعربزيونی ايستگاه ماهواره تلوي ،م۰۲۲4در سال  .قرار گرفت موردحملهآمريکا 

گزارش نمود « نیويورک تايمز» ،م۰۲۲۰ژانويه  ۹۲در . شد اندازیراهگذاری دولت آمريکا سرمايه

 .اين ايستگاه خبری را بفروشد سرعتبهدر نظر دارد  ،بوش دولت جرجکه دولت قطر تحت فشار 

 نمود با اين ادعا که يک داستانی را منتشر« ديلی میرر»مجله بريتانیايی  ،م۰۲۲۰نوامبر  ۰۰در 

رج دبلیو جوکند که بیان میانگلیس،  وزيرنخست، مربوط به دفتر فاش شده يادداشت سیاسی

م، ۰۲۲4در آوريل  را مراکز الجزيره در دوحه در نظر داشت، آمريکا یرئیس جمهور بوش

 .۸کند یگذاربمب

ا آمريک یهااستیساست که تحولات بعدی نشان داد که الجزيره در مسیر  اين در حالی

 .کندمیحرکت 

 یرهالجز یهاول یتعلل موفق

 یهاهشبکاين انديشه کمپانی الجزيره برای رقابت با  .«چرخدیمجهان بر پاشنه جنگ خبری »

نها يک الجزيره ت نديگویمشبکه  مسئولان است. یسیبیببزرگ خبری جهان يعنی سی ان ان و 

. الجزيره دکنیمبرخورد  باصداقتو  یاحرفه صورتبهايستگاه خبری است و بنابراين با اخبار 

                                                           
1. WEISMAN, STEVEN JAN. 30, 2005 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/w/steven_r_weisman/index.html
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ی الجزيره غالباً حاکمان هابرنامه سیاسی رفتار کند. یهانظامطبق نظر  ندیبینمخود را ملزم 

ای عربی را تا حد زيادی . الجزيره اخبار کشورهبردیمعرب را از جا به در  کارمحافظهکشورهای 

. دهدیمو به سلیقه و خواست مخاطبان عربش اهمیت زيادی  کندیمبدون سانسور پخش 

عرب، احضار سفرای قطر و  کارمحافظه یهاحکومتشبکه معمولًا با واکنش اين  یهاتیفعال

اعتراض به خاطر عملکرد شبکه و آلت دست رژيم صهیونیستی خواندن آن و يادداشت تسلیم 

 بین اعراب و سرانجام تعطیلی دفاتر الجزيره در اين کشورها همراه است. یافکنتفرقهاتهام 

 یزيربرنامه هرماه. شوندیمی کلان و مهم برای چند ماه بعد چیده هابرنامهدر الجزيره 

 .شودیمتشکیل شبکه و هر دو هفته هم انجمن برنامه ريزان  شودیمديگری برای همان ماه انجام 

ازم تغییرات ل اساسی بررسی شود و طوربهو اخبار مرور و نقاط ضعف و قوتشان  هابرنامهتا 

میزان اهمیت اتفاقات تعیین  هاآنکه در  شودیماما دو جلسه روزانه هم تشکیل ؛ انجام گیرد

. کنندیمشرکت  یزيربرنامهدر اين  هاشبکههر روز نمايندگان » :ديگویمبن جدو غسان . گرددیم

ر تا مشخص شود د شودیمتدوين  یابرنامهمثلاً «. دارنددر کار خود استقلالی غیرطبیعی  هاآن

دعوت کنند. بن ه م دهند و از چه کسانی برای مصاحبانجا یکارچهمورد اتفاقات عراق بايد 

 «.نداريمما اصلاً در الجزيره بوروکراسی » :ديگویمجدو 

 انندتویممختلف در هر کشور  یهاانيجرست که افراد و ا یاگونهبهشکل کار در الجزيره 

دعوا و آمريکا  طرفکي لادنبنآزادانه نظرشان را بیان کنند. به همین خاطر است که  طوربه

 .شودیمو نظرات هر دو در شبکه پخش  شودیمطرف ديگر آن شمرده 

اما  تاس راستانداردیغو  ایغیرحرفه ایشبکهالجزيره  نديگویم یغرب یهاسانهبرخی از ر

 هایغربکه بل .بودن نیست ایغیرحرفهکارشناسان عرب طرفدار الجزيره اعتقاد دارند بحث بر سر 

 :هک ديگویمالجزيره در پاسخ به همه انتقادات  پیروی کند. هاآنالجزيره از مواضع  خواهندیم

وجود دارد، جايی برای  یمشخطو اگر انتقادی از  کندیمهمیشه همه عقايد و نظرات را لحاظ »

ه بارها گفته ب قطر امیر حکومت تحت امر «....شودیمطرح نظر طرف مقابل هم در نظر گرفته 

 .گذاردیماستقلال سردبیر احترام 
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 یهاونيزيتلوالی اين سبک کاری را برگزيده که به گفته کارشناسان عرب، در ح الجزيره

ای و همین باعث شده بود مردم بر دادندیم ارائهاخبار را با کیفیت نازلی  تاکنون کشورهای عربی

اين اساس الجزيره کوشید کادر خود را از  بیگانه مراجعه کنند. بر هایشبکهکسب اطلاعات به 

 .انتخاب کندجهان عرب  ایحرفهمیان خبرنگاران 

ن ما با خبرنگارا» :گويدمی نیرو برای شبکه کنندهانتخاب هیئتعضو ، غسان بن جدو

ست ا بیترتنيابه. شیوه گزينش نیرو کنیممیجهان غرب و خارج از آن کار  ایحرفهمشهور و 

سال هم  4تا  ۰ا سابقه ب مندعلاقهولی نیروهای  کنیممیدرخواست همکاری  ایحرفهکه از افراد 

و مدير،  شودیمبار در سال انجام  ۰در امتحانات ورودی شرکت کنند. انتخاب نیرو  توانندیم

 یهاتهرشبايد در  شوندیمر اسردبیر و نماينده مدير شبکه در آن دخالت دارند. کسانی که وارد ک

 ."اشندتجربی کار کرده ب طوربه هانهیزماين  باشند و يا در کردهلیتحصتبلیغات و خبرنگاری 

 ميدادیمالبته اين کار را انجام » :گويدمیغربی  هایشبکهاز  یالگوبرداروی درباره میزان 

. کشورهای عربی نمايندگی دارد اکثرشبکه الجزيره در  .«مکنیمیولی حالا به شیوه خودمان کار 

بی به استخدام عر یسیبیبنفر از نیروهای الجزيره کسانی هستند که با بسته شدن بخش  ۰۲تا  ۸۰

 .درآمدندشبکه 

میلیون دلار است که نیمی از آن توسط  6۲در حال حاضر عربی بودجه سالانه الجزيره  

دجه يک میلیارد دلاری سی ان ان رقم زيادی . اين بودجه در مقايسه با بوشودیمامیر قطر تأمین 

با پرداخت دستمزدهای مناسب انگیزه کارکنانش  کوشدیمشبکه  نيباوجودا. شودینممحسوب 

 ایهشبکهکه میزان دستمزد پرداختی هم در مقايسه با دستمزدی که  هرچندرا بالا نگه دارد. 

 چندان زياد نیست.، پردازندیممشهور غربی 

 ای از خبرنگارانجايگاه الجزيره در اذهان بینندگان عرب را قوی کرد، حضور شبکه آنچه

ين و عراق بود. الجزيره با پوشش ا توانمند الجزيره در بسیاری از مناطق بحرانی مانند افغانستان

 میلیون بیننده را به خود اختصاص دهد.  ۰۲تحولات توانست در زمان کوتاهی حدود 
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به کار الجزيره نگذشته بود که مسئولیت اداره اين شبکه به وضاح خنفر، چند سال از آغاز 

سئولیت م حالدرعینفلسطینی و خبرنگار سابق راديو صدای آمريکا واگذار گرديد و  یگرااسلام

 .۸مشاورت دينی شبکه به شیخ يوسف القرضاوی، روحانی خلع تابعیت شده مصری، سپرده شد

م، ۸۳۳6های شبکه خبری الجزيره در يکم نوامبر سال مهاولین برناچنانچه اشاره شد، 

پخش شد. اين شبکه در پی پخش زنده حملات يازدهم سپتامبر القاعده به برج دوقلوی مرکز 

تجارت جهانی در نیويورک و نیز پیامدهای تجاوز نظامی آمريکا به افغانستان و انجام 

ای هها و بیانیهان القاعده و انتشار ديدگاه، رهبر سابق سازملادنبنزنده با اسامه  یوگوهاگفت

 موقعیت پیشتازی کسب کرد.  المللیبینهای اين سازمان، در میان رسانه

است که ساکنان جهان عرب، اطلاعات محدودی از  المللیبیناين يک عقیده در سطح 

 یهادگاهيدبه  شودمیمنتقل  هاآنبه و آنچه هم که  کنندمیشان دريافت هايرسانهو  هاحکومت

ی به اطلاعات اعتمادترقابليک منبع  عنوانبهبسیاری از مردم  رونيازاتمايل دارد.  شانيهادولت

 .کنندمیخارجی توجه  یهاکانالدولت و 

ی ديگر آن در هابرنامهانحصاری الجزيره و پخش  یهامصاحبه، یاندهيفزا طوربه

غربی همچون سی ان ان و  هایرسانه یهاکانالو ديگر انگلستان،آمريکا متحدهايالاتهایشبکه

اعلام کرد که برای سهیم بودن در  سیبیبی م،۰۲۲۹. در ژانويه شودمیپخش کرر م یسیبیب

امضاء نموده است. در  اینامهتوافقپخش اخبار، با شبکه الجزيره  از جملهامکانات و اطلاعات و 

 يی از )عملیات (هابخشبه نمايش ويدئويی  شبکه عمدتاًهای اين ، پخش ويدئودهمتحايالات

 یهاسامانهالجزيره در سراسر دنیا از طريق ی هابرنامه. شودمیمحدود  هاگروگانو  یریگگروگان

ريق از ط توانیمآمريکا  متحدهايالاتاست. در  یدسترسقابلو تلويزيونی  یاماهوارهمختلف 

از طريق  انتویم یراحتبهدسترسی پیدا نمود. الجزيره را  الجزيرهبه  یاماهوارهاشتراک تلويزيون 

 هایماهوارهدر اروپا، شمال آفريقا و غرب آسیا که بر روی  DVB-S کنندهافتيدردستگاه 

 گونهچیهالجزيره بدون  یاشبکه، مشاهده نمود. سرويس شودمیآسترا و هات برد پخش  ،سیس
                                                           

 ۰۰/۸۲/۰۲۸۸سايت خبرگزاری الجزايری الجلفه، . ۸

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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ارزی با ب طوربهی انگلیسی و عربی هابخشاما . است دسترسقابلحق اشتراکی در سراسر دنیا 

 . ۸شوندمیخود از اخبار و نظرات )موجود( ويرايش  یهانشيگز

 شبکه الجزیره   اندازیراهاهداف 

یت ماه« عرب آنلاين»با سايت  وگوگفتنگار و نويسنده فرانسوی، در میسان، روزنامه تیری

سه طرح تأسیس مؤس»شبکه الجزيره را چنین تشريح کرد:  اندازیراهو اهداف واقعی  گذارانانیبن

دگرگونی مفاهیم افکار عمومی، وارونه جلوه دادن حقايق، شستشوی  منظوربهالجزيره  یخبرپراکن

رانسوی ف دو صهیونیستوسط مناسبات آنان با رژيم صهیونیستی ت یسازیعادمغزی اعراب و 

قطر برای تأمین سرمايه و  نینشخیشانتخاب  ارائه گرديد. ۰فريدمن و ژان های داويدتبار به نام

های شبکه، جز پوشش ظاهری برای عرب نشان دادن هويت الجزيره، پايگاه اصلی پخش برنامه

مان و آزادانه به گفتتا آن روز هیچ شبکه خبری نتوانسته بود  چراکهچیز ديگری نبوده است 

یری ت«. و ايجاد سازش نهايی میان آنان اقدام کند هایستیونیصهمیان اعراب و رژيم  نظرتبادل

 یترادلمتعوقتی شیخ حمد با کمک آمريکا و انگلیس، پدرش را که موضع »: میسان افزوده است

اری ای را که بتواند ابزنسبت به ايران داشت، سرنگون کرد، چند سال بعد منافع داشتن رسانه

 درنگیبدرک کرد و  یخوببهباشد،  هایستیونیصهبرای برقراری گفتمان میان اعراب و رژيم 

ت های سنتی قطر در آن شرايط توان رقابرسانه کهآن ژهيوبهپیشنهاد برادران فريدمن را پذيرفت، 

 در جهان عرب را نداشتند.های عربستان سعودی و انتقاد از عملکرد پادشاهی سعودی با رسانه

 کهنيا و جزيرهال تلويزيونی شبکه تأسیس اهداف درباره فلسطینی، انديشمند شفیق، منیر

 يتمأمور دو اجرای برای الجزيره شبکه: »گفت است؟ منطقه در آمريکا سیاست مجری قطر آيا

 آن نیز دوم هدف و رژيم صهیونیستی با اعراب روابط یسازیعاد يکی. است شده سیتأس

)البته در آن مقطع که رياض و قاهره منتقد  مصر سعودی، عربستان هایدولت با يیجوزهیست

                                                           

 ۸۹۳۹شهبازی، محسن.. ۸

 
2. David & Jean Frydman 
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 و ريکاآم زيرا است، سوريه طرح صلح غرب آسیا بودند و بعداً اين رويکرد تغییر پیدا کرد( و

 مانند افرادی دلیل همین به. نبودند راضی هادولت اين موضع )در آن مقطع( از رژيم صهیونیستی

 تا شدند احضار دوحه به لندن از افراطی شیوخ از زيادی تعداد و ابو قدامه و عطوان الباری عبد

 م۸۳۳6 ایهسال در الجزيره يیجوزهیست کنند. ناسزاگويی مزبور هایدولت به الجزيره تريبون از

 لجزيرها شبکه تبلیغات و رفتارها از برهه آن در که هايیدولت ترينعمده رسید. اوج م، به۸۳۳7 و

 آن در شبکه همین که است حالی در اين. بودند مصر سعودی و عربستان سوريه، بردند، رنج

 کرد. لذامی طرفداری سودان در الترابی حسن رژيم ودر عراق  حسین صدام رژيم از مرحله

 يرهالجز در کنند،می حمله عرب هایرژيم به که کارشناسی اصطلاحبه افراد همه کنیدمی ملاحظه

 ی،احرفه نظر از قطر الجزيره شبکه. است شبکه اين کار اساس اين و دارند معتبری جايگاه

بوش  رجج هایسیاست با بود ناگزير گاهی مردمی، پايگاه و کسب عمومی افکار فريب منظوربه

 ولی تخیبرانگ را هاآمريکايی خشم مدتی برای راهکار اين و کند برخورد رژيم صهیونیستی و

 «.کرد تغییر یکلبهم، ۰۲۲۲ سال از پس راهکار اين

و کوشید از  های عربی نقش مهمى را ايفا کردانقلاب در ،م۰۲۸۸سال  شبکه الجزيره در

 الجزيره اعتراضات را منحرف سازد. هاانقلابتحولات، مسیر اين  دارجهتهمان ابتدا با انعکاس 

ری کرد و بیکار تونسی را پیگی کردهلیتحصپس از خودسوزی بوعزيزی جوان  گرفتهشکلاولیه 

ای خود ادامه داد. دفتر الجزيره های رسانهتهديدات حکومت وقت تونس، به پوشش باوجودو 

نیز در انقلاب  ازآنپس .تعطیل شده بود ،زين العابدين بن علیو حکومت  انقلاب تونسدر دوره 

فتر تعطیلی د باوجودرا ارائه کرد و اين روند  یفردمنحصربهمصر نیز الجزيره پوشش خبری 

 يمن، لیبی و سوريه تحولات الجزيره در قاهره و اخراج خبرنگاران آن، متوقف نشد. الجزيره در 

 ،ولات منفی در قطراين شبکه تحبه عمل آورد اما  جانبههمهتکفیری حمايت  یهاستيتروراز 

مانند سلب تابعیت از شماری از مردم اين کشور از قبیله آل غفران را به اتهام تلاش برای کودتا 

 .پوشش نداده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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نگتن و ای با واشپیشین قطر، روابط بسیار دوستانه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، حاکم

ا پايگاه نظامی در منطقه غرب آسی نيتربزرگداشت و به همین دلیل به آمريکا اجازه داد  ويآوتل

ها اجازه داد، دفتر نمايندگی بازرگانی در که به صهیونیست را در قطر به وجود بیاورد. همچنان

گاه منکر روابط دوستانه با محافل صهیونیستی نبوده است. دوحه داير کنند. شیخ حمد هیچ

کردند برای بازديد از ساختمان شبکه الجزيره مسئولان رژيم صهیونیستی که از دوحه ديدن می

 . شدندیمنیز دعوت 

 يافت،می گسترش و افغانستان عراق در آمريکا جنايات از جهان هایملت خشم هرگاه

 و شتافتمی عمومی افکار فريب در آمريکا مواضع از حمايت به میرمستقیغ طوربه الجزيره

 را کستانپا و افغانستان در آمريکا نظامی عملیات و کردیمرا منتشر  لادنبن هایبیانیه و سخنان

 سلاح وجود واهی ادعای خصوص در عراق در نیز را شگرد اين الجزيره. نمودمی توجیه

 ود عربی متحده امارات و قطر که است یادآوري به لازم. داد ادامه صدام اختیار در یکشتارجمع

ومت طالبان حک سیاسی نمايندگی تأسیسافغانستان،  بر سلطه طالبان زمان در که بودند کشوری

 .پذيرفته بودند ابوظبی و دوحه را در

 طرح است:  زيردرباره رويکرد شبکه الجزيره موارد  یطورکلبه

 روابط سیاسی با رژيم صهیونیستی  یسازیعادتلاش برای  .۸

يم های سیاسی و نظامی رژهای عربی از میزبانی مقامدر شرايطی که همه رسانه

دانستند، شبکه کردند و چنین اقدامی را مخالف آرمان امت عرب میصهیونیستی خودداری می

های خود های لبنان و غزه همواره دوربینالجزيره اين اصول ارزشی را زير پا گذاشت و در جنگ

 های اشغالیکرد تا جنايات خود را در جنوب لبنان و در سرزمین متمرکزها را روی صهیونیست

 فلسطین توجیه کنند. 

های ها و نیز میان ملتتلاش برای دامن زدن به کشمکش و اختلافات میان دولت .۰

 عرب 
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های عرب ها و نیز میان ملتتلاش برای دامن زدن به کشمکش و اختلافات میان دولت

نی ب که بحراای از جهان عردر عملکرد شبکه الجزيره کاملاً آشکار است. اين شبکه در هر گوشه

گزينشی  صورتبهيا مشکلاتی بروز کرده است، کارشناسانی برای دامن زدن به چنین اختلافاتی 

کنند، مانند دامن زدن به زنده به دامن زدن به اختلافات کمک می طوربهبه دوحه احضار و 

سابق  یجمهورسیرئو معمر قذافی،  سعودی اختلافات میان ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان

رژيم  فلسطین که فقط خودگردانلیبی، يا تلاش برای تشديد اختلافات جنبش حماس و دولت 

صهیونیستی از آن سود برده است. افزون بر آن الجزيره به اختلافات مذهبی میان اکثريت مسلمان 

کشور،  پیشین اين یجمهورسیرئو اقلیت قبطی مسیحی در مصر، پس از سقوط حسنی مبارک، 

آن و در جريان حوادثی در شهرهای قاهره و اسکندريه، صدها مصری از  جهیدرنتزد که دامن 

 دو گروه کشته شدند. 

 در تونس، مصر و ... هایاخوانتلاش برای تقويت جايگاه . ۹

شهرت « بهار عربی»که به  یهای مردمی در برخی از کشورهای عربپس از آغاز قیام

ر را در تونس و مص هایاخوانکرد و کوشید جايگاه  یوارسموج قدرت باقطر  نینشخیشداشت، 

و ... تقويت و نیز در سوريه درگیری داخلی به راه بیندازد. نصری الصايغ، نويسنده لبنانی، درباره 

قطر با استفاده از شبکه خبری الجزيره به : »نوشت« بهار عربی»قطر در تحولات  یسوارموج

اکاری و حتی با فد توانستندینمکه هرگز انقلابیون جهان عرب  افتيدستنی ادستاوردهای فراو

رد و نگون کبه چنین دستاوردهايی دست يابند. در تونس رژيم بن علی را سر یازخودگذشتگ

نی الغنوشی به نشانه قدردا برادر راشد آنگاهالمسلمین( را بر قدرت نشاند. دوستان اخوانی )اخوان

ت اولین نشسرا مانند برادر بزرگ خويش، به شرکت در گشايش از عملکرد الجزيره، امیر قطر 

 .۸«المسلمین اين کشور به تونس دعوت کردپارلمانی حکومت اخوان

 هایتوطئه دامن زدن به اختلافات مذهبی میان شیعیان و اهل تسنن و ساير اقلیت. 4

 مذهبی در کشورهای عربی و اسلامی 

                                                           

 م۰4/6/۰۲۸۹ روزنامه لبنانی السفیر الصايغ، نصری. ۸
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ذهبی های مان شیعیان و اهل تسنن و ساير اقلیتتوطئه دامن زدن به اختلافات مذهبی می

در کشورهای عربی و اسلامی يکی ديگر از اهداف شبکه خبری الجزيره و ساير محافل وابسته 

در  یامقالهقطر همچون شیخ يوسف القرضاوی بوده است. نصری الصايغ در  نینشخیشبه 

دشمن » است رژيم صهیونیستی را بهموفق شده  تاکنونقطر »روزنامه لبنانی السفیر نوشته است: 

 یتدرس بهيگانه دشمن اعراب معرفی کند.  عنوانبهتبديل و جمهوری اسلامی ايران را « مهربان

 خطر برای بهار عربی، فلسطین، آزادی و نيتربزرگکوچک نیست بلکه  نیرنشیامکه قطر يک 

های انسانی است. سلاح مالی قطر بسیار خطرناک است و لازم است از دموکراسی و ساير ارزش

 .۸«پرهیز شود شدتبهاين سلاح 

 زيونیتلوي شبکه عملکرد ، «يافا»سیاسی  هایپژوهش مرکز احمد، مدير سید رفعت دکتر

 نظورمبهو  انگلیس و آمريکا اطلاعاتی هایسرويس اهداف با همسو و خطرناک بسیار را الجزيره

: تگفته اس مصری سرشناس نويسنده. کرده است توصیف عربی جوامع عمومی افکار فريب

 و سعود آل خاندان شیوخ ساير و قطر پیشین خارجه جاسم، وزير بن حمد فريبکارانه نقش»

 ارسفجیخل از که آنان به وابسته هایرسانه ساير و الجزيره شبکه نیز و عربی متحده امارات

 ،کنندمی هدايت را «عربی بهار» اصطلاحبه مردمی هایانقلاب خودشان قول به و پخش برنامه

 مردم به آن سرايت از تا است ادشدهي هایانقلاب کردن آمريکايی و زدهغربتلاش برای 

 زا باشند و سرانجام کرده جلوگیری فارسجیخل نینشخیش کشورهای دهيزجرد و شدهسرکوب

 هدافا راستای در هاآن سلطه کنند تا جلوگیری واقعی هایانقلاب به هاانقلاب اين شدن تبديل

جزيره، های ال. دکتر رفعت سید احمد مأموريت شبکه«بماند پايدار صهیونیستی رژيم و آمريکا

یف های هدايت شده را وقیحانه توصو بی.بی.سی عربی در تولید اخبار ساختگی و برنامه العربیه

 کرده است.

 هایاحمد، نويسنده سرشناس مصری، در ادامه اين بحث، نقش رسانهدکتر رفعت سید 

وابسته به خاندان آل سعود عربستان سعودی، آل خلیفه قطر و آل نهیان امارات را با نقش ارزنده 

                                                           

 همان منبع. ۸
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مصر در دوران حکومت جمال عبد الناصر را مورد مقايسه قرار داده و « صوت العرب»راديوی 

 تأکید کرده است:

ان حضور استعمارگر سازنهیزمو نه  کردیماستعمار مقاومت  بود که در برابرمردی  ناصر،»

های مزبور با امکانات فراوان مالی که در اختیار دارند، از کودتاهای غربی در جهان عرب. رسانه

يو راد کهیدرحالکنند. به کشورهای عربی حمايت می« ناتو»و حملات هواپیماهای « سیا»سازمان 

و  خارجى با استعمار زمانهمامکانات اندک در مقايسه با شبکه الجزيره،  رغمبه «صوت العرب»

گاه مقاومت و انقلاب جمال عبد الناصر مشخص کرد. در آن برهه قبلهداخلى مبارزه می استبداد

سعود و همه  و آل ثانى درست بود ولی امروزه  آل کاملاًآن قبله  یسوبهنماز مردم نیز  ،بود

در  بانزعربهای آمريکايی شبکه الجزيره و ساير رسانه لهیوسبهآمريکا  نشاندهدستابزارهای 

. اندهای رنگین منحرف جلوه دادهرا به نام دفاع از انقلاب زیچهمه، فارسجیخل یهانینشخیش

احتیاج به بیان نیست که هواپیماهای آمريکايی مستقر در پايگاه العديد قطر، در مجاورت کاخ 

-مد بن خلیفه و ساختمان شبکه الجزيره تاکنون حدود دو میلیون عراقی را به قتل رساندهشیخ ح

شبکه الجزيره و  یهايیگواوهياند. لذا من از افکار عمومی دنیای عرب تقاضا دارم که فريب 

 .۸«را نخورند فارسجیخلعرب  یهانینشخیشهای ساير رسانه

ابزار ديپلماسی عمومی قطر از چند جهت در خدمت دولت قطر بوده  عنوانبهالجزيره 

 :است

 .الجزيره مشروعیت داخلی سیستم سیاسی قطر را استحکام بخشیده است- 

 لیالملبینالجزيره پرستیژ و اعتبار دولت قطر را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه  -

 ت.تقويت کرده اس

 دوستمردمخواه و دولتی آزادی عنوانبهالجزيره به نمادی برای معرفی دولت آل ثانی  -

 .برده است لاتبديل شده است و محبوبیت قطر را در جهان عرب با

                                                           

 م6/6/۰۲۸۸احمد، السید . رفعت۸
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 .به قطر منتقل نموده است یارسانهرا حداقل در حوزه  سمیعربپانالجزيره مرکزيت  -

ه حتی ک یاگونهبهرا تقويت کرده  المللینبیدر مناسبات  قطر یزنچانهالجزيره قدرت  -

 .قرار داده است تأثیربزرگ را نیز تحت  یهاقدرتمواضع 

 .در خارج را بهبود بخشیده است یگذارهيسرما یهافرصتالجزيره زمینه استفاده قطر از  

 لوفصحلالجزيره مرکزيت ديپلماتیک قطر در راستای سیاست میانجیگری برای  

 .را تقويت کرده است یامنطقهمناقشات 

الجزيره انتقادات و اتهامات خارجی يا داخلی مبنی بر بسته بودن فضای سیاسی قطر را  -

 .تا حدی مهار کرده است

با برخی دستاوردها برای کنشگران خارجی نیز همراه شده است.  الذکرفوقدستاوردهای  

 را تقويت شانيهاحکومتدر برابر  هاآن یزنچانهعرب و قدرت  یهاملت نفساعتمادبهالجزيره 

 .۸م تبديل شده استلاجهان عرب و حتی جهان اس یهاملتکرده است و به نمادی برای آبروی 

 یونیستيصه یمو رژ یکامرآ اب یرهالجزارتباط 

م، با انتشار گزارش جامعی با استناد به اسناد ۰۲۸۸روزنامه لبنانی الاخبار در ماه سپتامبر سال 

از ارتباط و همکاری وضاح خنفر، دومین مدير شبکه « ويکی لیکس»توسط  منتشرشدهنه محرما

ای مدير اين رسانه حرفه»، خبر داد و نوشت:  DIAالجزيره، با سازمان اطلاعات نظامی آمريکا 

به يک چهره سرشناس مطبوعاتی تبديل شد و حمايت امیر قطر را به دست آورد،  زودهنگامکه 

نگار فلسطینی تبار، درباره عملکرد الجزيره . خنفر، روزنامهروستروبهات موثقی اکنون با اتهام

 کرده است.گزارش دريافت می هرماههدر پخش اخبار مربوط به منافع آمريکا، از سازمان مزبور 

که وضاح خنفر  شدهحيتصرو در آن  گرددیبازمم،  ۰۲۲۰اکتبر سال  ۰۲تاريخچه اين اسناد به 

                                                           

 6۲: ۸۹۳۲، قنبرلو .۸
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ارتباط و همکاری با مسئول روابط عمومی سازمان اطلاعات نظامی آمريکا متعهد شده در ادامه 

 .۸«است اخباری را که مورد پسند دولت آمريکا نیستند، اصلاح يا تعديل کند

م، به استخدام شبکه الجزيره ۸۳۳7خنفر در سال  وضاح»در ادامه اين گزارش آمده است: 

م، نیويورک و ۰۲۲۸سپتامبر  ۸۸شد. در پی حوادث  درآمد و در بخش خبرنگاران مشغول کار

حمله آمريکا به افغانستان، وضاح خنفر به همکار خود تیسیر علونی در دفتر الجزيره در کابل 

خبرنگار در پوشش اخبار افغانستان فعالیت کرد. سپس در سال  عنوانبهماه  ۰پیوست و به مدت 

ات اخبار حمل لحظهبهلحظهتر الجزيره به انتشار م، به بغداد اعزام شد و در سمت مدير دف۰۲۲۹

م، به سمت مديرکل شبکه ۰۲۲6آمريکا برای سرنگونی صدام اقدام کرد. در ماه فوريه سال 

های خبری الجزيره عربی، انگلیسی، ورزشی و شبکه مستند را الجزيره برگزيده شد که شبکه

های متعددی به او تعلق ا اداره کرد، لقبسالی که وضاح خنفر الجزيره ر ۱کرد. در مدت اداره می

، ر گذار در جهان عربیهای تأثترين شخصیتقوی یبندطبقهگرفت. مجله فوربس در جدول 

 .۰«رتبه ششم را به نامبرده اختصاص داد

ای هشاگرد نجیب سازمان»روزنامه الاخبار نیز در گزارشی به قلم لیال حداد تحت عنوان 

های امدر تلويزيون الجزيره با تأيید مق لادنبنگويا تبلیغ درباره اسامه »نوشت: « جاسوسی آمريکا

های غربی در آن برهه ادعا کردند که مديرکل الجزيره با آمريکا صورت گرفته است چون رسانه

تحويل يک حلقه فیلم تلويزيونی از ملاداد، رهبر طالبان در افغانستان، به دولت آمريکا، باعث 

 یبردارلمیف گروهم، شده است. اين رسوايی زمانی آشکار گرديد که ۰۲۲7ترور او در سال 

 جبموبهکرد. از سوی ديگر شبکه الجزيره الجزيره ملاداد را در سفر به ايالت هلمند همراهی می

اين همکاری، در بسیاری از موارد، از جنايات نظامیان آمريکا در عراق پس از سرنگونی صدام 

 .۹«استکرده می یپوشچشم

                                                           

 ۰۲۸۸سپتامبر  ۸۲الیاس مهدی، . ۸

 همان منبع .۰

 م۰۲۸۸ سپتامبر ۸۲ لیال حداد،. ۹



 (۸) های برون مرزی در جهانرسانه                        های برون مرزی قطرفصل ششم: رسانه

  143 

 

ن با شیخ حمد ب وگوگفتای از طلال سلمان، سردبیر روزنامه السفیر، با انتشار خاطره

مريکا های آخلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر، از دلايل همسويی و همگرايی اين کشور با سیاست

 : ديگویمو رژيم صهیونیستی در منطقه پرده برداشت. وی 

 يددبر سر حاکمیت بر منطقه مرزی الع ان سعودیحدود ده سال پیش میان قطر و عربست»

(AL-Odayd) بحران سیاسی شديد و فضای جنگی بروز کرد. چون در اين منطقه منابع نفت ،

جادويی و در پی دست دادن شیخ حمد  صورتبهو گاز فراوانی نهفته است ولی ناگهان بحران 

 افقت با گشايش دفتر بازرگانیبن جاسم، وزير خارجه قطر، با شیمون پرز، در واشنگتن و مو

رژيم صهیونیستی در دوحه پايان يافت و فردای آن روز از شیخ حمد در وزارت خارجه آمريکا 

 شناختم. خود را ناسیونالیستاستقبال گرم به عمل آمد...امیر سابق قطر را از دوران ولیعهدی می

پیشین مصر، را در دفتر کارش  یجمهورسیرئکرد و عکس جمال عبد الناصر، عرب معرفی می

انقلابی در جهان عرب و بازگشت سلطه بیگانگان رنج  یهاشيگراآويخته بود و همواره از افت 

کردم. ناگهان روزی با من تماس گرفت و برد. گاهی هم از عملکرد او در روزنامه انتقاد میمی

حمد در آن ديدار به من  به دوحه دعوت کرد. شیخ نظرتبادلمستقیم و  وگویگفتمرا برای 

سرزمین عربستان سعودی اندازه يک قاره است ولی دولت آن کشور به نوار مرزی »چنین گفت: 

کوچک چشم دوخته و با استقرار چند لشکر ما را تهديد کرده بود و از اين تهديد  نیرنشیاماين 

ی ا کمک خواستیم ولهوحشت کرده بوديم. برای پايان دادن به اين بحران از آمريکايی شدتبه

 هيلندپابشدند. تصمیم گرفتیم آمريکا را در موضع دشوار قرار دهیم و يک هیئت  گردانیروها آن

های جمهوری اسلامی ايران قرار گرفت و چند به تهران اعزام کردم که مورد استقبال گرم مقام

ن نیاوردند. برای ها به روی خودشاهمکاری امضا کرديم ولی باز هم آمريکايی نامهموافقت

ها برای دخالت در پايان دادن به بحران مرزی با عربستان تحريک و متقاعد کردن آمريکايی

شت ها پس از گذصدام حسین روانه کرديم. آمريکايی یسوبه هيبلندپاسعودی، باز يک هیئت 

اگر  .چند روز تماس گرفتند و گفتند که دروازه ورودتان به واشنگتن، رژيم صهیونیستی است

«. یدبا رژيم صهیونیستی داشته باش یادوستانهاز شما حمايت کنیم بايد روابط جدی و  دیخواهیم

سردبیر السفیر هدف از بازگو نمودن اين خاطره را اقدام خطرناک شیوخ و زمامداران عرب، برای 
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تن شهای امت عربی، بردا، زير پا گذاشتن آرمانهنشانیمحفظ حاکمیت خود، به قیمت فروش 

روابط با دشمن، توسل به دشمن ملی و تاريخی اعراب  یسازیعادخطوط قرمز و ممنوعه در 

خنان خواند. امیر سابق قطر با اين س قبولرقابلیغهای واهی و به بهانه« رژيم صهیونیستی»يعنی 

او را  وتختتاجتوانند توجیه گرايانه نشان داد که تنها آمريکا و رژيم صهیونیستی هستند که می

 «.از گزند مصون بدارند

الجزيره همواره در راستای منافع آمريکا و رژيم صهیونیستی رويکرد منفی و سیاه نمايانه 

های خارجی وزارت فرهنگ علیه ايران داشته است. به همین دلیل اداره کل مطبوعات و رسانه

ناصر، خبرنگار لبنانی  م، کارت خبرنگاری و اقامت عباس۰۲۲۰و ارشاد اسلامی ايران در آوريل 

خوزستان و  زبانعرب وطنانهمدرباره  زیآمنیتوهالجزيره در تهران را به جرم تهیه گزارش 

 خاک ترعيسرتشويق خشونت علیه ايران در شبکه الجزيره، لغو کرد و از او خواست هر چه 

تهران،  جزيره درهای مطبوعاتی دفتر الکشور را ترک کند. در پی انتشار گزارش مزبور، فعالیت

ماه متوقف شد. اقدام وزارت ارشاد به بستن دفتر شبکه الجزيره در تهران، نتوانست  ۸4به مدت 

مسئولان قطر را به رعايت اصول روابط همسايگی و مناسبات سیاسی موجود میان دو کشور 

 دفتر اين کهنيامتقاعد کند و الجزيره به جوسازی علیه کشورمان از دوحه همچنان ادامه داد تا 

 م، تعطیل شد.۰۲۲۳شبکه در تهران بار ديگر در 

م، با حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر، ۰۲۸۸آمريکا، در آوريل  یجمهورسیرئباراک اوباما، 

نقش الجزيره در ترويج دموکراسی در غرب آسیا ستايش »در واشنگتن ديدار کرد و به او گفت: 

ئه های توطشبکه الجزيره تا چه اندازه در اجرای طرح دهد کهاين سخن نشان می«. برانگیز است

غرب در جهان عرب نقش داشته است. موضع مزورانه الجزيره در جريان  زیانگتفرقهافکنانه و 

همین  لیدلبه  شودمیاين موضوع است. گفته  ديمؤنیز  هایریتکفبحران سوريه و حمايت از 

يافته  کاهش شدتبههای اول تأسیس آن رويکرد، میزان بینندگان اين شبکه در مقايسه با سال

 است. 
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سیاست »الجزيره پیگیری  یرساناطلاعقطر و شبکه  زیآمطنتیشالبته يکی از شگردهای 

اعمال فشار به افکار عمومی و محافل رسمی و مردمی کشورهای  منظوربه« چماق و هويج

و رژيم  اللهحزبم، بین ۰۲۲6روزه سال  ۹۹مثال شبکه الجزيره جنگ  طوربهن است. گوناگو

ه جاسم، وزير خارج بن حمد پوشش داد و شیخ اللهحزبصهیونیستی را بسیار خوب به نفع 

شماره  بسآتشقطعنامه  سينوشیپقطر، رياست هیئت نمايندگی اتحاديه عرب برای تدوين 

لل متحد در اوت همان سال را بر عهده گرفت. اين اقدام در آن شورای امنیت سازمان م ۸7۲۸

ره ، از عملکرد الجزياللهحزبهنگام باعث تجلیل و قدردانی آقای سید حسن نصرالله، دبیر کل 

در جنگ شد و موقعیت و محبوبیت اين شبکه را در افکار عمومی اعراب و مسلمانان افزايش 

و وزير خارجه وقت  ريوزنخستخ حمد بن جاسم، داد ولی چند روزی پس از توقف جنگ شی

قطر، به همراه احمد داوود اوغلو، وزير خارجه وقت ترکیه، به نمايندگی از سوی آمريکا و رژيم 

شان خواستند و بشار اسد از اي اللهحزببه لبنان و سوريه رفتند و در ديدار با دبیر کل  یستیونیصه

اصمه کنند که سید حسن نصرالله اين پیشنهاد را برای همیشه با رژيم صهیونیستی ترک مخ

 رد کرد. شدتبه

پس از تیرگی مناسبات قطر با عربستان  های اخیر به ويژه رويکرد الجزيره در سال

سعودی در دوره ملک سلمان، تابعی از رويکرد امیر قطر بوده است. از اين رو نیز تغییرات در 

 يک دهه اخیر محسوس است. ای الجزيره به ويژه دررويکردهای منطقه
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 یسعودعربستان  مرزیبرون یهام: رسانههفتفصل 

 رزیمبرون یهادر عرصه رسانه یبر تحرکات عربستان سعود یرهالجز تأثیر

م، به دستور شیخ حمد بن سلمان آل ثانی، امیر سابق ۸۳۳6شبکه الجزيره قطر در سال  کهیهنگام

ايجاد شد. شیخ حمد در همان زمان مبلغ  رسانیاطلاعشد تحول جديدی در عرصه  تأسیسقطر، 

شبکه قرار داد و از مسئولان وقت خواست برای جذب  اين مؤسسانمیلیون دلار در اختیار  ۸4۲

شده( انتقاد را از خاندان آل ثانی آغاز کنند. الگوی  یگذارهدف صورتبهمخاطبین، نخست )البته 

مختلف  هایشبکهخبرنگاران را از  نيتربرجستهاين شبکه قطری که در مدت کوتاهی توانست 

 بود. «سی.ان.ان»انگلیس و شبکه آمريکايی « بی.بی.سی»جهان جذب کند، تلفیقی از الگوی 

عربستان سعودی به اين پديده جديد  از جملهمرتجع عرب  یهاميرژبسیاری از 

واکنش نشان دادند. الجزيره جريان سازی وسیعی را علیه عربستان سعودی آغاز کرد  رسانیاطلاع

مه سعودی در آن مقطع هجتا جايی که روابط دو کشور در بدترين شرايط قرار گرفت. عربستان 

مکرر اين شبکه درباره فساد حاکم در دربار  یهایافشاگرشبکه الجزيره به خاندان آل سعود و 

 و اتحاديه عرب مطرح کرد.  فارسجیخلرسمی در شورای همکاری  طوربهآل سعود را 
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شبکه الجزيره و موج سازی اين شبکه علیه فساد حاکم  یهازیسابا افزايش حجم جريان 

 ه دنبالباز رسانه برای تقابل با الجزيره برآمد و  یریگبهره درصدددر عربستان سعودی، رياض 

 شد. تأسیسآن شبکه العربیه 

 یعربستان سعود مرزیبرون هایرسانه

 یهشبکه العرب

را در لندن ۸«ام.بی.سی»تلويزيونی  هایشبکهم، مجموعه ۸۳۳۲عربستان سعودی از سال  نکهيباا

با « بی.سیام.»در ابتدا تنها جنبه سرگرمی داشت. شبکه  ژهيوبهکرده بود، اما اين شبکه  اندازیراه

سعودی وابسته به خاندان پادشاهی عربستان  دارهيسرماسرمايه دو  از جملهسرمايه خصوصی 

 . ۰شده است تأسیسهای ولید بن طلال و صالح الکامل سعودی به نام

يک  تأسیسموضع انتقادی الجزيره علیه خاندان سعودی، آل سعود را به فکر  نيباوجودا

 رسانه خبری عربی انداخت. 

م، ملک عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه سابق عربستان سعودی که در آن زمان ۰۲۲۰در سال 

. کشور را به نشستی در کاخ خود فراخواند یارسانهت بلندپايه حوزه ولیعهد اين کشور بود، مقاما

ر روزنامه پ رمسئوليمدوقت، عبدالرحمن الراشد،  رسانیاطلاعدر اين نشست اياد المدنی، وزير 

تیراژ الشرق الاوسط، طارق الحمید، سردبیر اين روزنامه، ترکی الدخیل، سردبیر وقت روزنامه 

الله شرکت داشتند. ملک عبد نگاریروزنامهلقرنی، از اساتید برجسته الرياض و علی بن شويل ا

                                                           
1. M.B.C 

ط عربستان توسو...  ا مضامین سیاسی، سبک زندگی غربی، تبشیریهای تلويزيونی باندازی شبکهراه .۰

برای همین،  ،شود با حمايت غرب انجام می زبانهای فارسیاندازی شبکهبويژه در بخش راهسعودی 

يت توسط سام بارنت مدير «ام.بی.سی»انگلیسی هستند، مثلا شبکه  ،هاای سعودیاکثر مشاوران رسانه

 .شودمی
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های الجزيره و تحريک افکار عمومی عربی علیه دولت بن عبدالعزيز، با اشاره به جريان سازی

 رياض، خواستار يافتن راهکاری مناسب برای مقابله با الجزيره شد.

اعمال فشار بر کشورهای  هاآن از جملههر يک از حاضران راهکاری ارائه دادند که  

مختلف جهان برای تعطیل کردن دفاتر الجزيره بود که مورد موافقت ملک عبدالله قرار نگرفت. 

هن آهن تنها با آ»قديمی عربی که  المثلضربسرانجام عبدالله بن عبدالعزيز با اشاره به يک 

عبدالعزيز  شودمیرائه داد. گفته را ا یاماهوارهيک شبکه قدرتمند  تأسیسپیشنهاد « شودمیبريده 

دی، وقت عربستان سعو رسانیاطلاعچکی به مبلغ يک میلیارد دلار در اختیار اياد المدنی، وزير 

قرار داد تا بهترين خبرنگاران، نويسندگان و مجريان از کشورهای مختلف جهان و با پرداخت 

اهم را فر یاماهوارهيک شبکه  یریگشکلبرابر حقوق کارکنان الجزيره، زمینه  ۹حقوقی معادل 

 .شودیمجهان تلقی  هایرسانه تأسیسسازد. اين هزينه يک میلیارد دلاری، بالاترين رقم در تاريخ 

ی هابرنامهبی، م، در د۰۲۲۹در مارس سال  به صورت رسمی ۸بدين ترتیب شبکه العربیه 

دفتر در سراسر جهان ايجاد کرد و با پیشنهاد بالاترين  6۲خود را آغاز و در مدتی کوتاه حدود 

مجريان و گويندگان خبری را جذب نمود. در حال حاضر مديريت  نيترباتجربهسطح حقوق 

 آن به عهده نبیل الخطیب )فلسطینی تبار( است. 

است. ام بی سی اولین و اکنون  ۰سی العربیه در مالکیت کمپانی پخش غرب آسیا يا ام بی

در غرب آسیا و شمال آفريقا است.  یاماهواره( خصوصی پخش رايگان ظاهربهمرکز ) نيتربزرگ

شد و بعدها در سال  تأسیسم، )سال پايان دوران جنگ سرد( در لندن ۸۳۳۸اين کمپانی ابتدا در 

 .۹بی منتقل شده دم، ب۰۲۲۰

رسماً اعلام نشده است،  هاآنخصوصی است که اسامی ام بی سی در مالکیت سهامداران 

 سیرئو مديرعامل اين کمپانی و  هاآنفرد از میان  نيترشدهشناخته 4ولی ولید بن ابراهیم الابراهیم

                                                           
1. ALARABIA 

2. Middle East Broadcasting Center (mbc) 

3. Mbc, 2017 

4. Waleed Bin Ibrahin Al Ibrahim 
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است. الابراهیم از بستگان مادری خاندان حاکم بر عربستان  MBC شورای اداری گروه شبکه

. يکی از خواهرانش از همسران ملک اندکردهوصلت سعودی است و خواهرانش با افراد مهمی 

 .اندبودهفهد بود و خواهران ديگرش نیز همسران وزرای سابق دفاع و آموزش عالی اين کشور 

سهامدار کمپانی ام بی سی است. تعداد  نيتربزرگکه شاهزاده عبدالعزيز نیز  شودمیگفته 

 هاآن از جملهعدد رسیده که  ۸۱به  تاکنونم، ۰۲۲۰آن در  تأسیسام بی سی از سال  یهاکانال

 یارسانهواحد تولیدات  ۹ايستگاه راديويی و  ۰خبری است. ام بی سی همچنین دارای  یهاکانال

کارمند دارد و تولیدات آن از طريق  ۸۱۲۲تولید مستند است. ام بی سی در سراسر جهان  از جمله

 .  ۸ودشمیسه ماهواره نايل ست، عرب ست و ياه ست پخش 

 یدسترسقابلم( و اردو ۰۲۲۱زبان عربی، انگلیسی، فارسی)از  4العربیه به  سايتوب 

 . ۰است

ربستان پسر فهد، پادشاه اسبق ع نيترکوچکنیمی از سهام العربیه متعلق به  شودمیگفته  

 یرسمی، سهامداران العربیه را ام ب طوربهوی است اما  یپسرعموسعودی و عبدالعزيز بن فهد، 

از  یگذارانهيسرماو  ۹(، گروه حريریکندمیسی )از اين طريق با خاندان سعود ارتباط پیدا 

 . دهندیمتشکیل  فارسجیخل یهانینشخیشعربستان سعودی، کويت و 

د. ش تأسیسالعربیه  رمجموعهيزم، کانال خبری ديگری به نام الحدث در ۰۲۸۰در مارس 

ه العربیه عربستان سعودی است که ب رمجموعهيزفعال  هایشبکهشبکه العربیه الحدث يکی از 

  .پردازدیمرويدادهای سیاسی روز 

عربستان سعودی،  یهااستیساز آل سعود و  اشدارانهجانبالعربیه به دلیل موضع 

برخی از محافل عربستان سعودی نیز از منتقدان اين شبکه  علاوهبهاست.  قرارگرفته موردانتقاد

                                                           
1. Wikipedia, 2017 

2. farsi.alarabiya.net, 2017 

3. Hariri Group 
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که شب رونيازا. آوردیمکه از رژيم اسرائیل حمايت به عمل  کنندمیتند و آن را متهم خبری هس

 .کنندمی)زبان عبری يهوديان( خطاب  «العبريه»، «العربیه» یجابهمذکور را 

العربیه در سايت خود آماری را درباره تعداد مخاطبانش در نقاط مختلف جهان ارائه کرده 

تنظیم شده است. در  Allied Mediaج پژوهش شرکت آمريکايی که مدعی است بر اساس نتاي

و منطقه شرق دريای مديترانه و  فارسجیخلاين آمارها تعداد تخمینی مخاطبان العربیه در حوزه 

 میلیون نفر محسوب شده است.  ۰۹شمال آفريقا بیش از 

ر حوزه م، درصد بینندگان کانال تلويزيونی العربیه )د۰۲۸7بر اساس آمارهای سال 

(، درصد 47۰(، عراق)درصد ۹۰از: بحرين ) اندعبارت( به نسبت جمعیت کشورها فارسجیخل

(، درصد ۰77(، امارات متحده عربی )درصد ۸۰76(، قطر )درصد ۹(، عمان )درصد ۰۰کويت )

( درصد ۸۱77(. در خود عربستان سعودی جمعیت مخاطبان العربیه در حدود )درصد ۸764يمن )

درصد مخاطبان العربیه به نسبت کل  Allied Mediaکمپانی  یهایزنگمانهاست. بر اساس 

(، در درصد ۰77۰(، در مغرب )درصد 67۹۱(، در الجزاير )درصد ۲7۲۱جمعیت کشور در ترکیه )

 ( است. درصد ۲7۲6( و در کرانه باختری و غزه )درصد ۸7۸لبنان )

 ۰۳تا  ۸۰درصد از مخاطبان العربیه بین  allied-media ،۰۲بر اساس تحقیقات کمپانی 

سال هستند. العربیه با استناد به  ۹۳تا  ۹۲هم در گروه سنی  هاآندرصد  ۰۰سال سن دارند و 

درصد از بینندگان اين شبکه خبری تحصیلاتی در سطح  ۹۰آمارهای مذکور مدعی است که 

تحصیلات  هاآندرصد از  ۰۰در سطح متوسطه )دبیرستان( و  هاآندرصد از  ۹6ابتدايی، 

سال سن و اغلب تحصیلاتی  ۹۳تا  ۹۲بیشتر مخاطبان العربیه بین  گريدعبارتبهدانشگاهی دارند. 

 .۸در سطح دبیرستان دارند و يا ديپلم هستند

بار در را برای پخش اخ« بی.بی.سی» الجزيره و  یهااستیسو  هاوهیششبکه العربیه ابتدا 

به جريان سازی شديد علیه شیعیان و جمهوری اسلامی ايران گرايش پیدا  جيتدربهنظر گرفت اما 

                                                           
1. allied-media, 2017 
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کرد. اين شبکه به دلیل دفاع از وهابیت تکفیری و خاندان سعودی و استفاده از ادبیات 

 . ۸بینندگان خود را از دست داد جيتدربهپرخاشگرانه، 

رگزاری آمريکايی معروف عربستان سعودی، خب دارهيسرماولید بن طلال،  کهيیازآنجا

میلیون دلار خريداری کرده بود، لذا اغلب کارکنان اين خبرگزاری  ۰۲۲يونايتد پرس را به مبلغ 

 .۰آمريکايی در آموزش کارکنان العربیه نقش داشتند

 عربستان سعودی  مرزیبرون هایشبکهسایر 

 ۸۲به  یارسانهعال شبکه ف ۸۲۲علاوه بر شبکه تلويزيونی العربیه، در حال حاضر رياض بیش از 

میلیارد دلار در اختیار دارد که زير نظر شخص  ۸۲زبان مختلف دنیا و با گردش مالی سالانه 

 .شودمیعربستان سعودی هزينه  رسانیاطلاعپادشاه و وزير 

عربستان سعودی،  زير نظر شاهزادگان  مرزیبرونمستقیم و غیرمستقیم  هایرسانه

سعودی و با استفاده از نیروی انسانی عربی که عمدتاً مصری، فلسطینی، تونسی و عراقی هستند، 

، اقتصادی، فرهنگی و جوانان هستند خبری، ورزشی هایشبکه، شامل هاشبکه. اين شوندمیاداره 

. اندآغاز کرده رسانیاطلاعنظر وزارت م، فعالیت خود را زير ۸۳6۰از سال  هاآنکه برخی از 

گسترده وابسته به خاندان سعودی که ظاهراً غیردولتی هستند و غالباً افکار وهابیت را  هایشبکه

 به اين شرح هستند: کنندمیزبان فارسی منتشر  از جملهزبان مختلف  ۸۲به 

 اندازیراهم، در لندن ۸۳۳۲شبکه فعال از سال  ۸۳با  «ام.بی.سی» هایشبکهمجموعه  -۸

د، با هالیوو «ام.بی.سی» هایشبکه. ابديیماختصاص  هاشبکهشد و بودجه نامحدودی به اين 

 هایزينههبا صرف  هاشبکهمصر، ترکیه و کويت قرارداد خريد فیلم و سريال دارند. برخی از اين 

عربی، انگلیسی، فارسی و ...  هایزباناری و به مصری و ترکی را خريد یهااليسرهنگفت 

 . کنندمیپخش 

                                                           
1. middleeasteye, 2016 

2. Ibid, 2016 
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کانال فعال توسط يک  ۱ رمجموعهيزدر ابتدا با « ای.ار.تی»تلويزيونی  هایشبکه -۰

غالبًا  هاشبکهشده است و مقر اين مجموعه در قاهره است. اين  تأسیسسعودی  دارهيسرما

ع هستند. که ضد تشی کنندمیی دينی و سیاسی نیز پخش هابرنامهتفريحی و اجتماعی هستند اما 

 : عبارت بودند از هاشبکهاين 

art مريکاا  ،art Variety ،art Movie ،art  ۸ أفلام ،art ۰ أفلام ،art  و  1،2 حکايات

الکريم،  للقرآن الذکر إذاعۀ راديو،  art music راديوو   الطرب  art، سینما  artکمان، اتيحکا

 الدينیۀ إقرأ قناۀ

افزايش آرتی  یاشبکه یهاکانالملک سلمان،  کار آمدناخیر و پس از روی  یهاسالدر 

 از :  اندعبارتيافته است که 

art أوروبا  ،art  وتغیر إسمها إلى الأوائلART  عین ،art  أو المنوعات ،ART1 ،art 

 ART،حکايات زمان  ART5 ،artأو  الموسیقى  ART3،artأو   ART2 ،arteenzأو  الرياضۀ

World Movie ،art  المناسبات،art  المناهج،art  العالمیۀ،art  الجامعیۀ،art  المعارف،art   على

 .کومیدی  art،کیفک

زير نظر شاهزاده بندر  یاماهوارهشبکه فعال  ۸۲با  ۸«اورينت»تلويزيونی  هایشبکه – ۹

که . سايت اين شبشوندمیبن محمد بن سعود است و از شهر رياض و نیز ايتالیا برنامه پخش 

 دوزبانه )عربی، انگلیسی( است.

 سانیراطلاعدينی است و توسط محمد عبده يمانی، وزير اسبق  نوعاًکه « اقراء»شبکه  -4

 است. شده سیتأسعربستان سعودی، در جده 

سعودی ويژه کودکان  دارانهيسرماکانال توسط  ۱با « اسپیس تون»تلويزيونی  هایکهشب -۰

 شده و مقر آن در بحرين است. تأسیس

                                                           
1. ORIENT 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_Variety&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_Movie&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%28%D8%A2%D9%8A_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%28%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%87_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B2
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کانال مختلف وابسته به شرکت سعودی علاء نجد  6با  ۸«المجد»تلويزيونی  هایشبکه -6

ی تاريخ یهااليسرمذکور عمدتاً  هایشبکه  بی و اردن است.در مصر، د هاشبکهاست. مقر اين 

 نازل است. هاآنی هابرنامهاما کیفیت  کنندمیو اجتماعی پخش 

تلف در مخ هایزباننوعاً اقتصادی هستند و به « سی.ان.بی.سی»تلويزيونی  هایشبکه -7

 .کنندمیخصوص اقتصاد جهان عرب و غرب برنامه پخش 

خش ربستان سعودی، ويژه پع« الدان»تلويزيونی الديره، وابسته به شرکت  هایشبکه -۱

 .شودمیاز مصر، رياض و دبی پخش  هاآنی هابرنامهکانال که  4اجتماعی با  یهااليسر

روز دنیا از  یهایفناورکانال در خصوص   ۹با « سوپرتک»تلويزيونی  هایشبکه -۳

 .کندمیرياض و قاهره برنامه پخش 

کانال  4ی خود را در هابرنامهسعودی، ، وابسته به تجار «الهدی»تلويزيونی  هایشبکه -۸۲

 .کندمیمختلف از قاهره پخش  هایزبانبه 

 .کندمیی خود را پخش هابرنامهاز جیزان عربستان سعودی  ۰«الاثیر»شبکه  -۸۸

، وابسته به شیخ وجدی بن حمزه و با کمک ساره و راديو اينترنتی آن« الفجر»شبکه  -۸۰

ی آن از عربستان سعودی پخش هابرنامهشده است که  تأسیسالعنقری، شاهزاده سعودی، 

 . شودمی

کانال مختلف  ۸۰، وابسته به شاهزاده ولید بن طلال، با ۹«روتانا»تلويزيونی  هایشبکه – ۸۹

جنبه تفريحی و سرگرمی  شودمیاز قاهره پخش  کهآنی هابرنامهشد.  تأسیسم، ۰۲۲6در سال 

 دارد.

                                                           
1. ALMAJD 

2. ALATHIR 

3. ROTANA 
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عربستان سعودی که از کويت برنامه  انیوهابوابسته به  ۸« الرساله»شبکه تلويزيونی  -۸4

 .کندمیپخش 

ان آن را و مخاطب شودمیکه از عربستان سعودی پخش « الشبابیه»شبکه تلويزيونی  -۸۰

 .دهندیمعمدتاً جوانان تشکیل 

، وابسته به شیخ احمد الحصینی و مقر آن جده است.اين «جده»شبکه تلويزيونی  -۸6

 «سات عرب» عربی ماهواره روی بر جده شهر از را خود پخش م،۰۲۲۰ سپتامبر ماه شبکه در

 لداخ گردشگری امکانات ارائه شبکه اين هدف. نمود آغاز سعودی عربستان ملی روز با زمانهم

 ملی تهوي بر دیتأک و کشور فرهنگی میراث بازنمايی نیز و آن در یگذارهيسرما جلب و کشور

 از کیي. است کشور داخل در سیاحتی سفرهای انجام به آنان تشويق جهت جوانان برای ويژهبه

 برای خصوصی گردشگری مؤسسات نیاز جده یاماهواره شبکه اندازیراه برای مهم یهازهیانگ

 . است آنان خدمات برای کردن تبلیغ

 بزرگ دارانهيسرماوابسته به شیخ صالح الکامل، از « آرا» المللیبین هایشبکه -۸7

 .کندمیبی پخش کانال از د 6ی خود را در هابرنامهعربستان سعودی است که 

بی هوسا و عر از جملهمختلف  هایزبانکه از مدينه به « السنه»تلويزيونی  هایشبکه -۸۱

 و رويکردی کاملاً ضد شیعی دارد. کندمیی خود را پخش هابرنامه

وخ وهابیت عربستان سعودی به زبان فارسی که با سرمايه شی« الوصال»شبکه  -۸۳

 .کندمیايران پخش  مردمی خود را علیه شیعیان و هابرنامه

وسط ت عمدتاًو  کندمیکه به زبان فارسی برنامه پخش « کلمه»شبکه تلويزيونی  - ۰۲

ستقل م ظاهربهو رويکردی ضد شیعی دارد. اين شبکه  شودمیبرخی از ايرانیان سنی مذهب اداره 

شده است. سايت شبکه کلمه، دوزبانه )فارسی  تأسیساست اما با کمک مالی عربستان سعودی 

 و عربی( است. 

                                                           
1. ALRESALA 
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در صد سهام آن متعلق به شاهزاده ولید  6۲که « ال بی سی»شبکه تلويزيونی لبنانی  - ۰۸

 . کندمیی خود را پخش هابرنامهبن طلال است و از لبنان 

که وابسته به يکی از علمای وهابی به نام سلمان «  سلمان العوده»ای شبکه فرقه -۰۰

ايد . اين شبکه عقشودمیوهابیت عربستان سعودی تلقی  یدانشگاه یهاچهرهالعوده است که از 

مان . هزينه اين شبکه را شخص سلکندمیادبیاتی معتدلانه به بینندگان خود القا  وهابیت را با

 .کندمیاصول الدين دانشگاه ملک عبدالعزيز، پرداخت  العوده، از اساتید دانشکده

های خبری و که نوعاً سیاسی است به جريان سازی ۸« الاخباريه» شبکه تلويزيونی  -۰۹

استوديوی بزرگ در رياض، دبی و قاهره دارد و  ۹و  پردازدیمسیاسی علیه ايران و شیعیان 

زبانه  ۹. سايت شبکه الاخباريه، کندمی مینتأعربستان سعودی  رسانیاطلاعبودجه آن را وزارت 

 )عربی، فارسی و انگلیسی( است. 

ی هابرنامهکه به دولت عربستان سعودی وابسته است.  ۰«سعودی» هایشبکهمجموعه  -۰4

 و مقر آن در رياض است. دهدمیمسائل اجتماعی، قرآنی و حديث را پوشش  هاآن

با مراسم حج تمتع، کانال تلويزيونی  زمانهمرياض  م،۰۲۸6: در سال شبکه حج -۰۰

نوشت که  (SPA) اندازی کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودیای به زبان فارسی راهماهواره

رسانی و عادل الطريفی، وزير اطلاع .کندساعته فعالیت می ۰4 صورتبهزبان حج کانال فارسی

انتقال پیام حج، معانی ابدی اسلام و »ا ، هدف اين کانال تلويزيونی رسعودی فرهنگ عربستان

ی برای ابرنامه .عنوان کرده است «کندبه زائران و بازديدکنندگان ارائه می سعودی آنچه عربستان

وزير  گفته د. بهشومیلیون نفر در جهان برآورد می ۸۹۲حدود  شانتیجمعزبانان که فارسی

طريق ماهواره، راديو، اپلیکیشن موبايلی و های اين کانال از ، برنامهسعودی فرهنگ عربستان

 .اينترنت قابل دريافت هستند

                                                           
1. ALAKHBARIA 

2. SAUDI 
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 معاند  زبانفارسي هایشبکهنقش عربستان سعودی در حمایت از 

 ۸۹۱ست وجود دارد که  ای قابل دريافت روی ماهواره ياهماهواره شبکه ۰۲۲در شرايط کنونی 

شبکه  ۸۹۱ عملاً هاآنسعودی دارد و  کاملاًزبان هستند. ماهواره ياه ست مديريتی شبکه فارسی

های حمايت شده، محدود به فعالیت در حوزه های شبکه.  فعالیتکنندزبان را حمايت میفارسی

تری، مديريت نامحسوس ها در اشکال کلاندر حال حاضر سعودیپخش فیلم و سريال نیست. 

 های ياه ست پخشهايی که از ماهوارهزبان را برعهده دارند و بسیاری از شبکههای فارسیشبکه

انی ، کمپفارسی هایشبکهحامیان عمده اين  کنند.شوند حتی هزينه ايرتايم را پرداخت نمیمی

( وابسته به عربستان سعودی Middle East BroadcastingCenter )غرب آسیا ای مرکز رسانه

 .است

 ایران اینترنشنال

 ارک به آغاز «اينترنشنال ايران» به موسوم زبانفارسی سعودی شبکه يک ،۸۹۳6 ارديبهشت در

 است Global Media Circulating Limited به موسوم عهده شرکتی بر شبکه مديريت. کرد

يران شبکه ا. است عبدالکريم عادل نام به سعودی عربستان تبعه يک عهده بر آن مالکیت که

میلیون دلار بودجه از عربستان  ۰۰۲ای علیه ايران دارد سالانه اينترنشنال که رويکرد معارضانه

همکاری  یراحتبه هاستيترورشبکه خواهان تغییر نظام در ايران است و با اين . ردیگیمسعودی 

 جموعهم دو اين از «فردا راديو» و «فارسی سی.بی.بی» شبکه اعضای و خبرنگاران کند. برخیمی

 .اندوستهیپاند و به اين کانال تلويزيونی شده جدا

انتخابات رياست جمهوری با  زمانهم ،۸۹۳6شبکه ايران اينترنشنال از پايان ارديبهشت 

در آن سال، فعالیت خود را آغاز کرده است. اما از همان روزهای ابتدايی فعالیت، 

ز سوی برخی ايرانیان در مورد حمايت مالی عربستان سعودی از اين شبکه ا يیهاثيوحدحرف

رسمی  یبه صورتها از اين شبکه وقتی ماجرای حمايت سعودی .شدخارج از کشور بیان می

، روزنامه گاردين چاپ لندن گزارشی مفصل منتشر و از حمايت ۸۹۳7سال  مهرماهدرآمد که 

که مديريت شب»میلیون دلاری محمد بن سلمان از اين شبکه صحبت کرد و نوشت:  ۰۰۲حدود 
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نام  به است که يک تبعه عربستان سعودی «ديا سیرکولیتینگیگلوبال م»شرکتی به نام  ر عهدهب

اين گزارش که توسط سعید کمالی دهقان، خبرنگار گاردين  .«عادل عبدالکريم مالک آن است

 .نوشته شده بود، به ادعای کمالی دهقان، حتی تهديد جانی نیز علیه او به بار آورد

ه های تکفیری عامل حمله بين شبکه مثل تريبون دادن به تروريستبرخی رويکردهای ا

نیز  ،۸۹۳7يا پوشش مراسم گروه تروريستی منافقین در بهار سال  ،۸۹۳7رژه اهواز در شهريور 

ز سال . اين شبکه ا استهای عربستان سعودی های ديگری از تمايل اين شبکه به سیاستنشانه

هايی کلان در حال جذب خبرنگاران ايرانی است و موفق ای هنگفت و حقوقبا بودجه ،۸۹۳6

حتی خبرنگارانی را از شبکه بی.بی.سی به خود هزار پوند در ماه  ۸۰با پیشنهاداتی نظیر شده 

 .جذب کند

عربستان سعودی علیه ايران تنها به ايران اينترنشنال  مرزیبرون یارسانهالبته فعالیت 

 : شودمیاشاره  هاآنکه به تعدادی از  شودمیرا شامل  یادهگستربلکه مجموعه  شودمیمحدود ن

 SRMG توسط گروه تحقیقاتی و بازاريابی سعودیکه خش فارسی روزنامه اينديپندنت ب -

ای هدر فضای مجازی يعنی سايت و شبکه فعلاًخريداری شده است. اينديپندنت فارسی 

 .مکتوب فارسی ندارد اجتماعی مثل تلگرام فعال است و هنوز نسخه رسانامیپ

 زاریخبرگ: هستند زبانفارسی سايت دارای سعودی آنلاين اصلی رسانه 4 حاضر حال در -

 شرقال روزنامه نیز و العربیه شبکه الاخباريه، شبکه ،(واس) سعودی عربستان رسمی

های رسانه، در شبکه اجتماعی تويیتر دارای حساب 4هر  .دارد فارسی سايت که الاوسط

زبان )عربی، انگلیسی،  6خبرگزاری عربستان سعودی، با کاربری به زبان فارسی هستند. 

 کنند.فعالیت میفرانسه، فارسی، چینی و روسی( 

نیز، مرکزی جهانی را  ۸۹۳6عربستان سعودی از خرداد سال  :فارسیضد ارتش سايبری  -

اهی ناظران معتقدند، پايگ کرده است که تأسیسگرايی در رياض با ادعای مبارزه با افراط
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يیتر توان در توها را به زبان فارسی میآن فعالیتبرای ارتش سايبری سعودی است که 

 .و حتی اينستاگرام پیدا کرد

 بارکيکم ماهی ، دستتشیفعال: اين شبکه در دوره نخست «سی فارسی.بی.ام» -

روزانه  MBC شبکهکرد. فیلم ضد ايرانی اسکندر ساخته الیور استون را پخش می

د و کرفیلم سینمايی جديد و يک قسمت سريال را قبل از تعطیلی پخش می ۰

  MBCهزار دلار هزينه داشت. اگر ۳تا  ۰پخش هر فیلم سینمايی برای اين شبکه 

Persia گذاشت فیلم پخش نشده را به نمايش می ۰هايش در فصل نخست فعالیت

، روزانه برايش هزينه داشت صورتبهايرتايم، هزار دلار بدون هزينه  ۹۲بیش از 

هیچ آگهی تلويزيونی خاصی را پخش  تأسیسای که تا يک سال پس از شبکه

 زبانفارسی هایشبکه با مستقیم همکاری از همواره هایسعود کرد.نمی

 تأسیس سالگرد پانزدهمین جشن حاشیه در اما ،کردندیم پرهیز یآنجلسلس

 سابق مدير) کريمیان سعید مثل يیهاچهره م،۰۲۲6 سال در MBC شرکت

 محسنی سعد ،(ياه ست ماهواره اجرايی مدير) محمود شريف مسعود ، GEMشبکه

 داشتند ( حضورPMCشبکه مدير) اسماعیلی کیا مهرداد و( وان فارسی شبکه مدير)

 برای سرگرمی ساز سعودی ماهواره بزرگ طرح .کردند ديدار سعودی مقامات با و

 تمحوري با جشن اين حاشیه در. شد گذاشته جشن همین حاشیه در زبانانیپارس

 میان قراردادهايی شد،  Mbc Persia شبکه شعار بعداً که «انتهایب یسازیسرگرم»

ان که کارکن شد تأسیس دبی در بنگاهی اقدام اولین در شد و منعقد نفر چند اين

 دنیا وزر سینمايی یهالمیف و سريال زيرنويس تهیه مشغول وقفهیب صورتبهآن 

 به زبان فارسی شدند.

ای که بارها به اشتباه در ايران عنوان شد که متعلق به روبرت : شبکهفارسی وان -

 ینتأمسیتی حتی با  میديادر مرداک است، در صورتی که دفتر اين شبکه 
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توان منتسب به مرداک فعال شده و تنها اعتبار شبکه را می MBCاعتباری

 دانست. 

موزيک ويدئو برای خوانندگان  ۹۲الی  ۰۲بیش از  هرماهشبکه راديو جوان که  -

طور متوسط برای اگر به کند.خارج از کشور و فاقد مجوز در ايران تولید می

 صورتبههزار دلار از سوی اين شبکه صرف شود،  ۹۲الی  ۰۲هر موزيک ويدئو 

 صرفاً د که کنیم میلیون دلار صرف تولید موزيک ويدئو میمیانگین، اين کمپانی ن

 ه تبلیغاتی برای خوانندگان دارد.جنب

 یعربستان سعود مرزیبرون هایرسانه چشم انداز

عربستان سعودی آن است که بسیاری  مرزیبرون هایرسانهنکته حائز اهمیت از بررسی 

در ظاهر  مستقیم و طوربه، کنندمیعربستان سعودی را ايفا  مرزیبرونی که نقش رسانه هايرسانه

اساساً در خاک عربستان سعودی قرار ندارند. معدودی از  هاآنوابستگی به رياض ندارند، اغلب 

 رتبهیعالو مقامات  رسانیاطلاععربستان سعودی مستقیم توسط وزارت  مرزیبرون هایرسانه

و برخی ديگر  شوندمیتوسط شاهزادگان سعودی اداره  هاآن . برخی ازشوندمیاين کشور اداره 

تان پنهانی توسط عربس طوربه هاآن، اما بودجه شوندمیتوسط اتباع ديگر کشورهای عربی اداره 

 . شودمی تأمینسعودی 

را  هاانهرسشبکه گسترده از  ،بدين ترتیب خاندان آل سعود برای تضمین حاکمیت خود

 ستأسیدر قالب و موضوعات متنوع  حالنیدرعمختلف و  یهاپوششو با در اقصی نقاط جهان 

 .اندکرده

افزايش انزجار جهانی از جنايات آل سعود در يمن   جمله ازعوامل متعددی  ،نيباوجودا 

، م۰۲۲۸ مبنی بر نقش سعودی در حادثه تروريستی يازدهم سپتامبر يیهاگزارشو بحرين، انتشار 
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، نگرانی رياض از تقويت محور مقاومت پس از ۸فعلی سعودی هایبکهشعدم کارايی برخی از 

داعش در سوريه و عراق و ... باعث شده است  و یریتکفآغاز بیداری اسلامی، شکست وهابیت 

ار قرار در دستور کرا هر چه بیشتر  مرزیبرون یارسانه هایفعالیتکه عربستان سعودی توسعه 

تطهیر چهره خود در افکار عمومی کشورهای غربی،  منظوربهدهد. ضمن اينکه رژيم آل سعود 

آمريکايی و اروپايی و مجاب  هایرسانهها و برخی از مالی به انديشکده یهاکمکبرای  یاپروژه

 م، آغاز کرده است. ۰۲۸6به انتشار مطالب مثبت درباره عربستان سعودی از سال  هاآنکردن 

م، با تزريق بودجه ۰۲۸7سعودی تلاش داشت در سال قراين حاکی از آن بود که عربستان 

هشی ج طوربهمقابله با محور مقاومت  منظوربهخود را  مرزیبرون یارسانه هایفعالیتبیشتر، 

م، ۰۲۸۰در سال ، سعودی عادل الطريفی، وزير فرهنگ عربستانافزايش دهد. در اين راستا نیز 

 مرزیبرونهای رسانهم، ۰۲۸7ديم تا پايان سال در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که ما درصد

های فارسی، انگلیسی، اردو افزايش دهیم که در اين میان، زباندنیا زبان زنده  ۰۲خودمان را به 

با محوريت حمايت عربستان  ژهيوبه م،۰۲۸۳اين روند در سال .ای دارندو اسپانیولی سهم عمده

 شدت گرفت .  زبانفارسی هایشبکهسعودی از 

ايش که آر دهدمیعربی نشان  –عبری  –شوم غربی  جبهه یارسانهوضعیت کنونی آرايش 

جمهوری اسلامی برای مقابله با اين هجمه فزاينده  نیاز به تکمیل، توسعه  مرزیبرون هایرسانه

 ويژه دارد.  اسناد بالادستی و تخصیص بودجهو تقويت هر چه بیشتر در قالب 

 

 

                                                           

 ،م۰۲۸۰در سال ای در قطر محمد العريفی، از شیوخ معروف وهابیت تکفیری، در يک همايش رسانه .۸

بلیغ های رسمی خود و تهای تلويزيونی در پی ترويج سیاستعلام کرد که جمهوری اسلامی توسط شبکها

گرمی هايمان سرهکنیم و بیشتر برنام صورت انفعالی عمل می هايمان بهاما ما در رسانه .مذهب شیعه است

 .ها مقابله کنیملذا بايد تا دير نشده با ايرانی ،و رقص و آواز است
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 مرزی عربستان سعودیهای برونتصاویر شبکه
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 فارسي نامهکتاب

 .نو فصل: تهران(. زادهريیس میرحسین ترجمه) ارتباطات کلیدی مفاهیم(. ۸۹۱۰) تام اسلیوان، -

 و مطالعات دفتر: تهران. هاظرفیت و ابعاد: اجتماعی هایرسانه(. ۸۹۳۰) حسین جهرمی، بصیريان -

 .هارسانه ريزیبرنامه

يان. طهور جواد :ی. ترجمهدر اقناع افکار عموم هارسانهنقش (. ۸۹۳۲) وانک يکلما و جرد بونر، -

 اول. چاپ رشد. تهران. انتشارات

 . نشر تاويل. چاپ اول.ببران يقهدکتر صد. مترجم: ایرسانهسواد  یمبان(. ۸۹۳۸یمز )ج، پاتر -

 المللبین امور مرکز: تهران .ژاپن شنیداری و ديداری هایرسانه(. ۸۹۳۰)محمد  سید حسینی، -

 مایصداوس سازمان

 جهانی فصلنامه. ايدئولوژی منزلهبه جهانی کنندهسرگرم رسانیاطلاع(. ۸۹۱۱) کیشان دايا توسو، -

 (.۸) 4 رسانه،

 .همشهری: تهران(. بديعی نعیم ترجمه) یجمعارتباط یهاپژوهش و هاهينظر(. ۸۹۱۱) الکسیس تن، -

 .سمت انتشارات: تهران تبلیغ، و متقاعدگرانه ارتباطات(. ۸۹۱4) یمحمدعل آرا، حکیم -

 .فیروزه: تهران. جمعی ارتباطات مبانی(. ۸۹74) محمد دیس دادگران، -

 ، تهرانهارسانه یشناسنشانه (.۸۹۳6) مارسل ی،دانس -

 کمال ترجمه) جهانی فرهنگ و اجتماعی هاینظريه شدن،جهانی(. ۸۹۱۰. )رونالد رابرتسون، -

 ثالث: تهران(. پولادی

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. ایرسانه یگذاراستیس(. ۸۹۳4) طاهر اربطانی، روشندل -

 ، دانشگاه تهران.(يکردهاو رو هاهينظر یم،رسانه )مفاه يريتمد(. ۸۹۳7روشندل اربطانی، طاهر ) -

. یسنت هایرسانه بر اجتماعی هایشبکه تأثیر بررسی(. ۸۹۳۰) احمد کوهی، و نصرالله دیس ساداتی، -

 .(۰) 74 ارتباطی، هایپژوهش فصلنامه

ا. رضیلع، انقده ، مترجم:اطاتبارت ایههيظرن(. ۸۹۱۸) ویلزدبمیج ،اردکانتی، رجورن، نيورس -

 دانشگاه تهران: چاپ دوم. اپو چ اراتشتان هسسؤم
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 پژوهشگاه معماريان، محمد ترجمۀ روانی، جنگ و ارتباطات دانش(. ۸۹۳۹) ستوفريکر سیمپسون، -

 .ارتباطات و هنر فرهنگ،

 .۸شماره  فصلنامه عملیات روانی، سال دوم، .ها و جنگ روانیرسانه (.۱۹بهار ) يونس ،خواهشکر  -

 .المللبین روابط دانشکده انتشارات: تهران. چندجانبه ديپلماسی(. ۸۹۱7) محمدجواد ظريف، -

 مطالعات دفتر: تهران(. غبرايی مهدی ترجمه) ارتباطی مطالعات بر درآمدی(. ۸۹۱6) جان فیسک، -

 .هارسانه توسعه و

 نره فرهنگ، پژوهشگاه: تهران بصیريان، حسین ترجمۀ ارتباطات، و قدرت(. ۸۹۳۹)مانوئل  کاستلز، -

 .ارتباطات و

لیلا و ديگران. انتشارات مشق  (. مديريت رسانه، مترجمین: نیرمند،۸۹۳۱) استاوروسیاديس، گئورگ -

 شب.

 (، مديريت رسانه، مترجم: نوايی، رضا. نشر ثانیه.۸۹۳7لاروی، ويلسون ) -

سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات، مترجم:  .هابرای درک رسانه .(۸۹77) لوهان، مارشالمک -

 .، چاپ اولمایصداوسای مطالعات و سنجش برنامه

 عهتوس و مطالعات دفتر: تهران(. منتظرقائم مهدی ترجمه) شناسیمخاطب(. ۸۹۱۰) دنیس کوئیل،مک -

 .هارسانه

 مرکز: تهران(. اجلالی پرويز ترجمه) یجمعارتباط هاینظريه بر درآمدی(. ۸۹۱۰) دنیس کوئیل،مک -

 .هارسانه تحقیقات و مطالعات

ی. تهران، انتقاد هایدگاهيو د يجرا هایيشهرسانه: اند هایيهظر(. ن۸۹۳۸مهدی زاده، سید محمد ) -

 همشهری، اول.

 .هارسانه توسعه و مطالعات دفتر: تهران. بازنمايی و هارسانه(. ۸۹۱7) محمد دیس ،زاده یمهد -

 .فاران: تهران. جمعیارتباط مفاهیم و نظريات بر ایمقدمه(. ۸۹۱۲) هرمز مهرداد، -

 (.عصادق ) امام دانشگاه ذوالفقاری، محسن ترجمۀ نرم، قدرت(. ۸۹۱7)جوزف  نای، -
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