
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   در جهان مرزیبرون هایرسانه

  دومجلد 

    جمعي از پژوهشگران

 

 

 

 تهران

9311 

 

 

 



 

 

 
 از پژوهشگران یدر جهان/ جمع یمرزبرون یهارسانه : ورآپديد نام و عنوان

 ۸۹۳۱ ،یکاربرد یهاپژوهش ،یمعاونت برون مرز ران،يا یاسلام یجمهور یمایتهران: صدا و س : نشر مشخصات
 (یرنگ ی(، نمودار )بخشیرنگ ی(، جدول) بخشیرنگ بخشی) مصور: .ج : ظاهری مشخصات

 : 0-959043-622-978 ۲.ج؛  : 9-0-95904-622-978 ۸ج.  : شابک                           
 فاپا : نويسی فهرست وضعیت
 (پای)ف ۸۹۳۳چاپ اول:  ۲ج. :                   يادداشت

                          ولی کوزه گر کالجی، حسن عابدينی، الهام عابدينی، بهنام خسروی، برهان حشمتی                :                           داشتديا
 کتابنامه : يادداشت              

 ، ، انگلستانهی) روس ۲ج. - (یقطر، عربستان سعود ه،یآلمان، فرانسه، ژاپن، ترک کا،ي. )آمر۸ج.  :                   مندرجات
 (جانيآذربا یامارات و جمهور
 المللیهای بینپخش برنامه : موضوع          
 International broadcasting : موضوع         
 یالمللنیو روابط ب یگروه یهارسانه : موضوع         
 Mass media and international relations : موضوع          

 یکاربرد یها. واحد پژوهشرانيا یاسلام یجمهور یمایصدا و س : افزوده    شناسه
 HE۸۶۹۷/۴ : کنگره بندی رده

 3۹/070 : ديويی بندی رده
 ۹۳3۶۹۹7 :          ملی کتابشناسی شماره

  فاپا : وضعیت رکورد
 

 
 نشر ژپوهش اهی کارربدی 

 9311،  دومچاپ 

 نسخه 9111: شمارگان

 ریال 001111بها: 

 لیتوگرافی و چاپ : قشقایی

 تشیآایی : عهدیه طراح جلد و صفحه آر

 ناظر علمی : احمد کاظمی

 ویراستار: محمد روحی

 9111193993: پستی کد -مرزیبرون کاربردی هایپژوهش پنجم، طبقه صداوسیما، اداری ساختمان بالاتر از مسجد بلال، ولیعصر، خیابان مرکز پخش : تهران،

 http: //arc.irib.ir : اینترنتی پایگاه نشانی
 55971903 :تلفن

 

 حق چاپ برای ناشر محفوظ است 

 



 
 

 

 

 منشور والیت

 
 است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 سخن ناشر

مرزی سازمان صدا و سیما با موضوعات معاونت برون های کاربردیپژوهش در واحد پژوهشها سالانه ده

، شود. در حدود سه دهه فعالیت اين واحدهای راديويی و تلويزيونی منتشر میمتناسب با مأموريت شبکه

الملل، ارتباطات و حقوق الملل، تحولات و سیاست بینتحقیقات متعددی در موضوعات روابط بین

های کاربردی در مطالعات راهبردی و توان گفت که پژوهشت میالملل انجام شده است. به جرأبین

ويژه با استفاده از اصول علوم ای بههای ديپلماسی عمومی و رسانهتولید محتوای علمی در عرصه

 الملل پیشتاز بوده است. ارتباطات، روابط و حقوق بین

های راديويی و تلويزيونی است. به های تولید شده، تبديل آنها به برنامهمان در پژوهشگذاریهدف  

« ایای چند رسانهمتون برنامه»های کاربردی به های منتشره، همزمان در پژوهشهمین منظور پژوهش

های الرغم اين، در سشوند. بهواحد ارسال می گاه اينترنتیو نیز وب« مرزیسامانه خبری برون»تبديل و به 

دانشگاهی، مؤسسات پژوهشی و نهادهای رسمی برای دريافت  های متعددی از مراکزگذشته درخواست

وصول شده است. اين دسته از مراکز عمدتاً با مراجعه به وبگاه اينترنتی « کتاب»ها در قالب پژوهش

نشانی  به «المللبین رسانة پژوهشنامة» چنین هم و http://arc.irib.irهای کاربردی به نشانی پژوهش

http://imrl.arc.irib.ir ها دنبال اين درخواست اند. بهمرزی آشنا شدهبا آثار پژوهشی معاونت برون

در سال  «پروانة نشر کتاب»مرزی سازمان صدا و سیما، و با موافقت دکتر پیمان جبلّی معاون محترم برون

های رسانه»ب توان به چاپ کتاها میخورشیدی اخذ و انتشار کتب آغاز شد که از جملة آن ۸۹۳۶

و کتاب « مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر»و « دورة کامل سئو»، («۸مرزی در جهان)برون

 حاضر اشاره کرد. 

مرزی، انتشارات های منتشره در معاونت برونهای برگرفته از پژوهشعلاوه بر انتشار کتاب    

مرزی با های برونید محتوای علمی در حوزههای کاربردی آمادگی دارد که برای کمک به تولپژوهش

 الملل، همةای و مطالعات روابط، سیاست، ارتباطات و حقوق بینمحوريت ديپلماسی عمومی و رسانه

مرزی نهای بروهای موضوعی رسانهها را به زيور طبع آراسته کند که با مأموريتآثار مرتبط با اين زمینه

 مالی آن از سوی متقاضیان پرداخت شود. هایارتباط داشته باشند و هزينه

 دکتر احمد کاظمي

سیما و های کاربردی معاونت برون مرزی صدانشر پژوهش  

9911 آذر 
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 يتعالبسمه

 پیشگفتار

 روزروزبهی در تعامل با جوامع خارجی مرزبرونی هارسانهی اخیر کشورها به کاربرد هادههدر 

 به ديپلماسی عمومی ياد هادولتعنوان اقبال روزافزون که از آن به انددادهتوجه بیشتری نشان 

ی ديگر هادولتعنوان ابزار اصلی عملیات روانی علیه به هارسانه. کشورهای غربی از شودیم

صه ی عرارسانهی هاتیفعالی که آلوين تافلر گفته است طورهمان. زيرا کنندیمی برداربهره

ی جنگی بسیار مرگبارتر هستند. هاسلاحی هاگلولهاز  هارسانهو  زندسایمنبردهای آينده را 

از انحصار  شیازپشیبم، به بعد عرصه ديپلماسی عمومی ۲00۸اگرچه از واقعه يازدهم سپتامبر 

و  نهادمردمی هاسازمانی فراملی، هاسازمانی مانند حکومتریغخارج شد و بازيگران  هادولت

، اندکردهصی، ارتباط معناداری با مردم ديگر کشورها برقرار ی خصوهایکمپانی بعضحتی 

عام و  طوربهدر مديريت افکار عمومی  هارسانهرکورددار استفاده از  هادولت، هنوز حالنيباا

 خاص هستند. طوربهمديريت ادراک جوامع خارجی 

ا ی مقابله فرهنگی بهاروش نيمؤثرتريکی از  توانیمی را مرزبرونی ارسانهی هاتیفعال

ی کلان در هانهيهزرا در صرف  هادولتی و جهانی خواند. همین امر انگیزه امنطقهتهديدهای 

میلیاردها دلار هزينه  هادولت. کندیم، مشخص شوندیمی محسوب مرزبرونيی که هارسانه

ردم افکار عمومی می تصوير مثبتی از خود در نزد مرزبرونی هارسانهتا با استفاده از  کنندیم

گسترش فناوری اطلاعات، فرآيند توسعه  موازاتبهی اخیر هاسالجهان ايجاد نمايند. در 

ی جديدی در مرزبرونی هارسانهی در کشورهای مختلف شدت يافته و مرزبرونی هارسانه
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 یارسانهرقبای  هاآنشده است که بسیاری از  تأسیسکشورهای غربی، عربی و آسیايی 

 میرمستقیغی مستقیم و هاتيحمابا  هارسانه. اين شوندیمی کشورمان محسوب مرزبرون

 .اندشده جاديای قابل توجه هابودجهو صرف  هادولت

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

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

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

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

اسلام ا لامی، مقابله بنظام سلطه، انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی، ترويج گفتمان انقلاب اس

ی و پیشبرد و پشتیبانی اهداف محور مقاومت کسب کرده است. معاونت هراس رانيای و هراس

وی، العالم، العالم سوريه، تیهای تلويزيونی پرسراديو و شبکه ۹3مرزی، مشتمل بر برون

(، سحر )آذری، کردی، اردو و ۲وی، آی فیلم )فارسی، انگلیسی، عربی و آی فیلم تیهیسپان

بالکان(، الکوثر، خبرگزاری تصويری بین المللی ايران پرس به زبان انگلیسی و تلويزيون های 

پارس »زبانه  ۲۶ساعته پرس تی وی فرانسوی، هوساتی وی و همچنین پايگاه خبری  ۲3اينترنتی 

های متنوع فعالیت رسانه .ستمعارفی و خبری ا احدهای پشتیبانی پژوهشی،و به همراه« تودی

عنوان خطوط مقدم جنگ نرم مرزی بههای اينترنتی معاونت برونتلويزيونی، راديويی و سايت

 ی( و از طريقالعالمدظلهای سلطه، حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری )در مقابله با نظام رسانه

اما تقويت اين روند نیازمند  ای با قدرت تداوم داردسعه آرايش رسانهارزيابی، تکمیل و تو

 .است هاآنی و شناخت نقاط قوت و ضعف ارسانهی مستمر فعالیت رقبای رصدها

ح میزان ی فعالیت و انتقال پیام، تشريهاوهیشبر اين اساس شناخت ساختار سازمانی، تبیین 

ی بررس به همراه شانیمرزبرونی هارسانهاز  هالتدوی اسیو سی مالی، فنی هاتيحماو مصاديق 

 نيترمهمی رقیب از مرزبرونی هارسانهی نوين و فضای مجازی در هارسانهی از برداربهرهمیزان 

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

لويزيونی، ت وی راديويی هافرکانسی دولتی و همچنین غیردولتی )بر بستر ماهواره، هاونيزيتلوو 
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است  «ورغیر تبعه کش مخاطبان»برای  (ها، پخش کابلی و ...فضای مجازی، اپلیکیشن اينترنت و

ی بودن آن مرزبرونی يک رسانه داخلی يا ملی به معنای اماهوارهو از اين منظر پخش جهانی و 

 نیست.

ی ارسانهی هاتیفعالبا بررسی « ی در جهانمرزبرونی هارسانه»ی دوجلدب کتا

ی نوين در هارسانهی هاتیظرفی از ریگبهره ژهيوبهی کشورهای مطرح در جهان و مرزبرون

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

 یهارسانهايران از طريق  از جملهی خارجی در قبال ساير کشورها هادولتتا اهدافی که  کندیم

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

کشورهايی که در سیاست خارجی ايران مهم ارزيابی  خصوصبهی کشورهای ديگر مرزبرون

 ی يک کشور، گاممرزبرونی هارسانهشناخت و رصد مستمر . رسدیم، ضروری به نظر شوندیم

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

. در جلد اول کتاب رسانه های برون مرزی در جهان، رسانه های برون مرزی کشورهای شودیم

ان سعودی بررسی شدند. در جلد دوم اين کتاب امريکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ترکیه، قطر و عربست

، رسانه های برون مرزی در روسیه، انگلستان، امارات متحده عربی و جمهوری آذربايجان مورد 

 واکاوی قرار گرفته اند.

 مرزیی برونهارسانهاز بررسی وضعیت فعالیت  آمدهدستبهبا مرور اجمالی نتايج 

ی هبريم که از اساس کلیز هر چیز، به اين واقعیت پی میکشورهای مطروحه در اين کتاب، پیش ا

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

 گذارد. ايران اسلامیمی تأثیری نفوذ کشورها در مناطق مختلف جهان سخت، ديپلماسی و حوزه

پروری خود، نیاز به تکمیل و توسعه سپهر  و صلحستیزی ی، ظلمطلبعدالتنیز با رويکرد 

ا عنوان قرارگاه مقدم مقابله بمرزی بههای برونی و تقويت هرچه بیشتر رسانهمرزبرونی ارسانه

تا بتواند با شدت بیشتری گفتمان انقلاب اسلامی و  ی نظام سلطه داردارسانهجنگ نرم و هجمه 

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

هراسی و ايران هراسی و ترويج تمدن اسلامی، انعکاس جامعی از تحولات کشورها، منطقه و 
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جهان به مخاطبان ارائه دهد. ايران اسلامی، يکی از کشورهای قدرتمند جهان و نیرومندترين 

مان کشور متأسفانهه نظام سلطه علیه ايران، کشور منطقه است، اما علیرغم جنگ نرم گسترد

ی مستقل نیست و اين يکی از موانع بزرگ برای رساندن پیام انقلاب اسلامی و صاحب ماهواره

مرزی است. بنابراين اهمیت دارد اقدامات برای رسیدن به ماهواره ملی و های برونتوسعه رسانه

 مستقل تسريع گردد.

دو کتاب در مرزی کشورهايی که ی برونهارسانهعالیت های فترين ويژگیيکی از مهم

ا ههای برون مرزی در جهان مورد بررسی قرار گرفتند، حمايت مالی گسترده و جدی دولترسانه

مرزی و اختصاص بودجه و اعتبارات مستقل و ويژه به اين مقوله است. ای بروناز فعالیت رسانه

وسیمای کشورمان فاصله بسیار زيادی حتی با کمترين مرزی صدابودجه و اعتبارات معاونت برون

 مرزی کشورهای ديگر دارد.بودجه مرسوم در میان برون

 به کتاب اين در که جهان کشورهای در مرزی برون های رسانه های فعالیت واکاوی همچنین   

 گويای زبان اينکه ضمن مرزی برون های رسانه که دهد می نشان است، شده پرداخته هاآن

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

 ،فاخر هایسريال ساخت طريق از مخاطب جذب به نیز ويژه ای توجه البته هارسانه اين. دارند

اذبه ج تبلیغ مبدأ، کشور زبان ترويج پخش، نوين روش های همه از بهره گیری الف، مستندهای

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

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

 نظر زير قلمست سازمانی به برون مرزی معاونت تبديل طبیعتاً. شود فراهم بیشتر هرچه کشورمان

. کرد خواهد ياری بیشتر چه هر اهداف اين به رسیدن در را برون مرزی ملی، رسانه رئیس

 جهان، کشورهای اغلب در برون مرزی رسانه های است، شده اشاره نیز کتاب اين در چنانچه

 رسانه از شتربی موارد از بسیاری در مأموريتشان برحسب و دارند مستقل شبه يا مستقل ساختاری

 مندبهره شانربطذی نهادهای و خود دولت های سیاسی و فنی مالی، های حمايت از داخلی، های

 .هستند
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 و تتقوي برای سازمان محترم رياست عسکری علی دکتر حمايت های از سپاس ضمن پايان در

 انهمکار کاربردی، پژوهش مدير کاظمی احمد دکتر از مرزی،برون هایفعالیت روزافزون توسعه

 ریگیبهره ويژهبه «جهان در مرزیبرون هایرسانه» کتاب تدوين در که عزيزانی کلیه و واحد آن

 با کتاب اين است امید. نمايممی قدردانی اند،گمارده همت آن، در نوين هایرسانه هایقالب از

 مرزیبرون هایرسانه رقبای که جهان در مرزیبرون هایرسانه خاص هایويژگی تبیین

 و ایرسانه محافل بیشتر چه هر کردن آشنا در مؤثری عملی گام شوند،می محسوب کشورمان

 .بردارد مقوله اين با پژوهشی

 جبلّي پیماندکتر 

معاون برون مرزی
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 های برون مرزی فدراسیون روسیهفصل اول: رسانه

 روسیهفدراسیون ها در تاریخچه تحولات رسانه
تاريخ روسیه از قدمت بسیار طولانی برخوردار است. همانند بسیاری از ممالک، رسانه  دررسانه 

به معنی  ۸«وِداماستی»در مفهوم جديد خود با انتشار روزنامه در دوران روسیه تزاری آغاز شد. 

 م،۸70۲دسامبر  ۸۶کبیر در تر ، نخستین روزنامه چاپی روسی بود که با صدور فرمان پ«هافهرست»

های ديگری نیز در سن پترزبورگ، مسکو و ديگر نقاط روسیه منتشر شد و به موازات آن روزنامه

گذاری شد که تحول پايهم، ۸۳03در سال  ۲«پترزبورگآژانس تلگراف سن»پا به عرصه گذاشتند. 

 معتبر و خبرگزاری بسیار مهمی در عرصه خبر و رسانه در دوره روسیه تزاری بود و مبنای

                                                           
1 . Vedomosti (Ведомости) 

2 . St. Petersburg Telegraph Agency (SPTA) 
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به معنی عدالت يا حقیقت که  ۲«پراودا». انتشار روزنامه ۸های بعد شددر سال« تاس -ايتار»گسترده 

های پرالتهاب قبل از جنگ جهانی اول و و در سالم،  ۸۳۸۲سال در زبان روسی است نیز در 

 آغاز شد. م،  ۸۳۸7انقلاب کمونیستی اکتبر 

گیری اتحاد جماهیر شوروی، به منزله ورود و شکلم،  ۸۳۸7 سال یستیوقوع انقلاب کمون

های تحت کنترل مسکو بود. ای را در روسیه و ساير جمهوریبه مرحله جديدی از فضای رسانه

بورگ که ديگر از سن پترز «پترزبورگآژانس تلگراف سن»يک سال پس از انقلاب کمونیستی، 

سپتامبر  7 در)پايتخت روسیه تزاری( به مسکو )پايتخت اتحاد جماهیر شوروی( منتقل شده بود، 

به دستور لنین آژانس م،  ۸۳۲۹ژوئیه در تغییر يافت.  ۹)رُستا(« آژانس تلگراف روسیه»به م،  ۸۳۸۱

 3«است»موسوم به « ر شورویاتحاد جماهی آژانس تلگرافی»تلگرافی روسیه منحل و به جای آن 

کرد و وظیفه اصلی آن تاسیس شد. خبرگزاری تاس زير نظر شورای وزيران شوروی فعالیت می

ارائه اخبار، اطلاعات و اسناد رسمی دولت درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 3000ه حدود مورد استفادتاس های خبرگزاری اخبار و عکس ۹.داخل و خارج از کشور بود

                                                           
روسیه  گردد که وی.ان.کوکوفتسوف، وزير مالیهای باز میبه نامه تاس به کار خبرگزاری منشا تاسیس و آغاز.  ۸

های چرخه»نويسد: میبه وزير امور خارجه اين امپراتوری فرستاد. وی در اين نامه  م،۸۳03مارس  ۲۶تزاری در 

قل اطلاعات با کشورهای خارجی تجاری و صنعتی ما و همچنین وزارت مالیه، بیش از هر زمانی، نیاز به مبادله مست

برگزاری خ«. دارندهای تجارت داخلی را هرچه بیشتر به جهانیان بشناساند، از طريق تلگراف و از طريقی که توسعه

ها داده بايستیی امپراتوری روسیه تزاری مطرح شد. اين آژانس میبه وسیله وزرای مالیه، کشور و امور خارجهتاس 

اقتصادی، تجاری و ديگر اطلاعاتی که مفید به حال منافع دولت روسیه بودند چه در داخل الی، م و اطلاعات سیاسی،

 کرد.امپراتوری و چه در خارج را گزارش می

2 . Pravda (Правда) 

3 . Russian Telegraph Agency (ROSTA) 

4 . Telegraph Agency of the Soviet Union (TASS) 

های اتحاد جماهیر شوروی بود. اين های جمهوریامل همه خبرگزاریمتشکل و شخبرگزاری تاس . ۹

در بلاروس،  BELTAخبرگزاری  -۲در اوکراين،  RATAU خبرگزاری -۸های فرعی عبارت بودند از:خبرگزاری

خبرگزاری  -۹در قزاقستان،  KTZAGخبرگزاری  - 3در ازبکستان،  UZTAGخبرگزاری  -۹

GRUZINFORM  ،خبرگزاری  - ۶در گرجستانAZERINFORM  ،خبرگزاری  - 7در آذربايجانELTA 

 خبرگزاری - ۸0در لتونی،  LATINFORMخبرگزاری  - ۳در مولداوی،  ATEMخبرگزاری  - ۱در لیتوانی، 
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 ۸000روزنامه، شبکه تلويزيونی و ايستگاه راديويی در سراسر اتحاد جماهیر شوروی و بیش از 

ر های خبرنگاری دترين شبکهای خارجی بود. اين خبرگزاری دارای يکی از بزرگشبکه رسانه

حدود  شعبه در خارج از کشور داشت و مجموعاً ۳3شعبه در داخل و  ۶۱۲به طوری که  .دنیا بود

که اين امر به روشنی گويای  .ها مشغول فعالیت بودندنیروی مطبوعاتی در اين شعبه ۲000

 مرزی بود. های برونیت و توجه دولت وقت شوروی به رسانهماه

مسکو  ويراددر روسیه، م،  ۸۳۸7 سال اما حدود يک دهه پس از وقوع انقلاب کمونیستی

شد که به موازات شروع جنگ جهانی  سیتأس م،۸۳۲۳سال دوره رهبری ژوزف استالین در در 

اخبار آغاز شد و  م،۸۳3۸مرزی آن از جمله به زبان فارسی از سال های بروندوم، پخش برنامه

های راديويی به زبان برنامهاختصاص داشت. هدف عمده از پخش  یشورو یدفتر اطلاعاتبه آن 

جماهیر اتحاد  هایاستیس تبیین و تبلیغآغاز شد،  نیزم، ۸۳3۸ژوئن سال  ۲۹فارسی که از 

مسکو به زبان  ويراد یهابرنامه. پس از پايان جنگ جهانی دوم، بود رانينسبت به ا یشورو

 هاتیو موفق یدر توسعه اقتصاد داخل یشورو یدستاوردها غاتیتبلو بیشتر بر تر متنوع یفارس

که يکی از منابع مهم بر اين متمرکز شد. بخش فارسی راديو مسکو علاوه یخارج استیدر س

های پرالتهاب جنگ جهانی دوم، اشغال ايران توسط قوای شوروی، خبری مردم ايران در سال

ای چپ هوری و تجزيه آذربايجان بود، در گسترش انديشهائله پیشهغبريتانیا و آمريکا و به ويژه 

 و کمونیستی توسط حزب توده نیز بسیار تاثیرگذار بود. 

 صفحه ونيزيتلو یهادستگاه نیآمد. اول یبه شورو م،۸۳۹3بار در سال  نخستین ونيزيتلو

 ۹0ها حدود آن ريقطر داشت و وضوح تصو متریسانت ۸0داشتند که تنها  یکوچک یهاشينما

، اما شروع شد م،۸۳۹۱منظم از سال  یونيزيتلو یهابود. پخش برنامهنقطه بر اينچ مربع(  ۹0)

جنگ جهانی دوم و اشغال بخش  داد.یم ششبورگ را پورزپت و سنفقط دو شهر بزرگ مسکو 

بزرگی از شوروی توسط قوای آلمان نازی نیز فرصت و توان توسعه تلويزيون را از رهبران وقت 

                                                           
KIRTAG  ،رگزاری بخ -۸۸در قرقیزستانTAJIKTA خبرگزاری  -۸۲تاجیکستان،  درARMENPRESS 

 در استونی. ETAخبرگزاری  - ۸3در ترکمنستان و  TURKMENINFORMبرگزاری خ -۸۹در ارمنستان، 
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شوروی سلب کرده بود. پس از پايان جنگ، تلويزيون شوروی از ابعاد کمی و کیفی رشد قابل 

مسکو  ژهيو به و ینفر در شورو ونیلیم کيحدود م، ۸۳۹۹در سال ای را تجربه کرد. ملاحظه

م، ۸۳۶۹و سپس تا سال  دیرس ونیلیم ۹تعداد به حدود  ني، ام۸۳۶0داشتند. تا سال  ونيزيتلو

 یخانه در شورو ونیلیم ۲۹دهه حدود  ني. تا آخر ادیرس ونیلیم ۸0از  شیدوبرابر شد و به ب

در سال کانال  ۲۸به م، ۸۳۹۹کانال در سال  ۳شد و از  شتریها هم بتعداد شبکه داشتند. ونيزيتلو

 ۸۹با پوشش سراسری به موازات  ۸کانال ملی ۶شوروی دارای  م،۸۳7۹در سال  .دیرسم، ۸۳۶۹

ها و تر برای جمهوریهای کوچکها و نیز کانالبرای هر يک از جمهوری ۲ایتلويزيون منطقه

ود که باغ و داغستان ببی، کريمه، تاتارستان، قرهمناطق خودمختاری مانند آبخازيا، اوستیای جنو

ای و محلی مختص همان المللی، مسائل و اخبار منطقهعلاوه بر اخبار و تحولات ملی و بین

به موازات م، ۸۳۹۶ال داد. در همین مقطع يعنی سجمهوری را نیز تحت پوشش قرار می

 د.ش سیتاسنیز  «ینووست» یبه نام آژانس مطبوعات یگريد یخبرگزارخبرگزاری تاس، 

ساله اتحاد جماهیر  70ها در دوران حاکمیت ها اعم از راديو و تلويزيون و روزنامهرسانه

های مارکسیستی بود. حزب شوروی، ابزار بسیار مهمی در ترويج و نهادينه ساختن انديشه

آگاه نشده دانست برای آگاهی دادن به مردمی که هنوز بلشويک که خود را حزب پیشرو می

داری، های جهان سرمايهها را در اختیار گرفت. رهبران حزب معتقد بودند رسانهبودند، رسانه

ا هکنند. به اين ترتیب، آندهند و آن ها را از مسیر اصلی تاريخ دور میآگاهی کاذب به مردم می

ا ها بدهند و آنهای خويش به پرولتاريرسانه ديدند که آگاهی واقعی را توسط خود را ملزم می

ع کردند ها وضها قوانینی را براساس اصول مارکسیستی بر رسانهرا راهنمايی کنند. اين بود که آن

ساختار اقتدارگرايانه، هرمی و به شدت بسته و امنیتی شوروی  .تا آگاهی واقعی به مردم داده شود

عمل  ها دراطلاعات و تحلیل نیز روند يک سويه رسانه را به مخاطبین هموار ساخته بود و اخبار،

در يک فرايند بالا به پايین، دستوری و تبلیغاتی به افکار عمومی شوروی و نیز کشورهای اقمار 

و متحد از جمله در اروپای شرقی منتقل می شد. چنانچه استالین جامعه شوروی را نیز با ماشین 

                                                           
1 . National channels 

2 . Regional televisions 
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ها و رهبران نیز در کنار آنکرد که مردم معمولی در آن نقش پیچ و مهره دارند مقايسه می

دو شیوه مهم و رايج نظام تبلیغاتی و  ۲«توسل به ترس»و  ۸«تکرار»در اين بین،  اند.ايستاده

پروپاگاندای شوروی بود که برای تاثیرگذاری بر مخاطب به صورت موثری مورد استفاده قرار 

شرق )نزديک به نیمی  گرفت. برآيند اين امر حمايت اخلاقی افکار عمومی شوروی و بلوکمی

 المللی بود. های داخلی و بینهای دولت شوروی در عرصهاز جمعیت جهان( از سیاست

های برون مرزی به ويژه راديو و تلويزيون نیز از همین امر توجه دولت شوروی به رسانه

 هایها و تنشهای برون مرزی بخش بسیار مهمی از رقابتگرفت. در واقع رسانهسرچشمه می

ای به شدت رسانهرهای اقمار و متحد مسکو از نظر دوران جنگ سرد بود. مردم شوروی و کشو

يت با حما ۹«راديو اروپای آزاد»از های غربی بودند. به ويژه آن که پس تحت تاثیر تبلیغات رسانه

 خيبرنامه خود را با موج کوتاه در تار نینخستشکل گرفت و م، ۸۳3۳مالی دولت آمريکا در سال 

مخابره )از کشورهای کمونیستی اقمار شوروی(  یحوزه چک و اسلواک یرو م،۸۳۹0 هیژوئ 3

که  3«یآزاد ويراد»به نام  گريسازمان مشابه د کيآزاد با  یاروپا ويراد م،۸۳7۶سال  در کرد.

ادغام و از  ،۹شدیم نیتأم کاياش توسط کنگره آمرداشت و بودجه یستیضد کمون یهاتیفعال

های اين شبکه راديويی که به برنامهنام گرفت.  «۶یآزاد ويآزاد/ راد یاروپا ويادر»آن پس، 

شد، مستقیماً افکارعمومی جوامع کمونیستی را هدف قرارداده بود. های مختلف پخش میزبان

                                                           

شعار ساده باشد،  کياگر  است. به ويژه حرف کي وقفهیتکرار ب به معنی (Ad nauseamتکرار ).  ۸

انسور حربه اگر همراه با کنترل و س نيشود. ا رفتهيپذ یهيبد قتیحق کيکم به عنوان که کم شودیباعث م

 .خواهد گذاشت یشتریب ریها باشد، تأثرسانه

بر خشونت  دیتأکمانند  یهمگان یترس و نگران یالقا به معنی (Appeal to fearتوسل به ترس ).  ۲

 .همراه شوندکه مردم با حکومت آن یبرااست  هاحمله آن الوقوعبياحتمال قر ايدشمنان  یگریو وحش
3 . Radio Free Europe (RFE) 

4 . Radio Liberty 

مردم  یآزاد»موسوم به  يیکايآمر تهیو توسط کم م،۸۳۹۸کاملاً مشابه در سال  یتیبا ماه یآزاد ويراد».  ۹

 شده بود. سیتأس «هیروس
6 . Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) 
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 یلاشت چیاز ه ويراد نيا یهامقابله با برنامه یبرا یشورو ریاتحاد جماه یهامقامبه همین دلیل، 

امواج اشاره کرد. به علاوه  یانداختن رو تيبه پاراز توانیفروگذار نبودند که از آن جمله م

با  و یرقانونیشرق اروپا غ یستیکمون یدر اغلب کشورها ويراد نيا یهاکردن به برنامهگوش

  بود. اهمره یدشوار

ری گذايهای جهان غرب، دولت شوروی نیز سرمابرای مقابله با فعالیت گسترده رسانه

های تحت کنترل خود از جمله راديو مسکو و های برون مرزی رسانهای بر روی بخشگسترده

های تلويزيونی در داخل شوروی و کشورهای اقمار و متحد نمود. ارائه تصويری مثبت و شبکه

نقاط  ی و چپ درسیستهای مارکبه رشد و پیشرفت از جوامع کمونیستی، گسترش انديشه رو

ها و رهبران چپ در نقاط مختلف جهان و جهان، حمايت سیاسی  تبلیغاتی از گروهمختلف 

-ها و رويکردهای جهان غرب به موازات دفاع از مواضع شوروی در قبال بحرانانتقاد از سیاست

المللی از جمله بحران شبه جزيره کره، بحران موشکی کوبا، جنگ ويتنام و اشغال های مهم بین

تا رفت. چنانچه های برون مرزی شوروی به شمار میمله اهداف مهم رسانهافغانستان، از ج

 یونيزي( در افغانستان حضور داشت، دو کانال تلوم۸۳۳۸سال  در) یکه اتحاد شورو یزمان

دولت  که پس از سقوط کردیاز افغانستان برنامه پخش م يیهادر کابل و قسمت ماًیمستق یشورو

ی ابا فروپاشی شوروی اين امپراطوری رسانه .ديها قطع گردکانال ني( ام۸۳۳۸سال  در) اللهبینج

کار آمدن گورباچف  یبا روو م، ۸۳۱0. در واقع، از نیمه دوم دهه سال فرور ريخت 70پس از 

 تسیمستقل از حزب کمون یگروه یهارسانه سیموج تاس، ها و کاهش سانسورتيو لغو محدود

های برون مرزی شوروی نیز بسیار محسوس بود. به بر شبکهآغاز شده بود که آثار و نتايج آن 

 یهایو از جمله خبرگزار یگروه یهاتوان دوره جنجال رسانهیدوره را م نهمین دلیل، اي

مستقل مانند پست  یچند خبرگزارم، ۸۳۳0و م ۸۳۱۳ یها. در سالدینام یدر شورو ديجد

کردند.  یم سیها تاسها را روزنامهیخبرگزار نيا بیشترشد.  سینگا تاس و زاپاد _سورو  کتوم،فا

 «تااگازيسماياونز»توسط روزنامه  افت،ي یاديکه بعدها شهرت ز «نگا یخبرگزار» ،مثال به عنوان

و  یوشور یهایتاس در جمهور یاعلام استقلال دفاتر خبرگزاردر چنین شرايطی،  شد. سیتاس
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بدين  بود. یشورو کرهیها از پیجمهور نيا يیقدم در جهت جدا نیاول ه،یمناطق روس گريد

 های شوروی شکل گرفت. های مستقل و ملی در جمهوریترتیب، رسانه

 یآژانس خبرگزار» لیبه تشک زین هیروس ونیدولت فدراسم، ۸۳۳0در سال در همین راستا، 

 آژانس هيبر پا یخبرگزار نيشد که ایم ینیبشینشان داد. آن زمان پ لي( تمااي)ر «هیروس

از جمله  یشورووقت طرح با مخالفت رهبران  نيشود، اما ا لیتشک «ینووست» یمطبوعات

-یخبرگزار اخبار انیتعارض م م،۸۳۳۸ وتا یدولت یکودتا انيگورباچف روبه رو شد. در جر

بار، اخ يیتفاوت محتوا نيا جهیتاس به شدت بروز کرد که در نت یمستقل و خبرگزار یها

اما اين شرايط چندان طول نکشید  از دست داد. یاديماد مردم را تا حدود زتاس اعت یخبرگزار

، عصر جديدی از حیات رسانه در روسیه و ساير م۸۳۳۸و با فروپاشی شوروی در دسامبر 

 های سابق شوروی آغاز شد. جمهوری

 شوروی فروپاشي از پس روسیه در رسانه
سال در  یسخنران کير میر پوتین ديولادکه م، ۸۳۳۸اتحاد جماهیر شوروی در سال  فروپاشی

انوسی و ، چهره ژکرده بود ادي ستمیقرن ب «کیتیفاجعه ژئوپل نيتربزرگ»به عنوان  از آن م،۲00۹

لملل اها در نظام بینمتعارضی از هرج و مرج، فروپاشی اقتصادی و افول جايگاه و ابرقدرتی روس

لیسای ارتدکس و ديگر مبانی هويتی و های کاز يک سو و خیزش ناسیونالیسم روسی، ارزش

به دنبال داشت. تاثیر چنین فضايی بر فضای رسانه اعم از از سوی ديگر ها را تاريخی روس

های راديويی و تلويزيونی بسیار شايان توجه بود. سايه وحشت و ها، مجلات و شبکهروزنامه

ه بود ها رخت بربستبر رسانه ترس نهادهای امنیتی به ويژه کا. گ. ب و کنترل و سانسور شديد

ها در فضای آزادتری امکان فعالیت پیدا کردند. مالکیت خصوصی نیز امکان فعالیت در و رسانه

ای هها، مجلات و شبکهحوزه رسانه را پیدا کرد و برای نخستین بار روس ها شاهد انتشار روزنامه

دی ند مشکلات شديد اقتصاراديويی و تلويزيونی با مالکیت مستقل و خصوصی بودند. هرچ

و کاهش شديد ارزش روبل موجب شد توسعه کمی و کیفی م، ۸۳۳0ه دوران گذار در ده
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های روسی نتوانند در فضای جديد و نسبتاً آزاد پس از فروپاشی شوروی صورت عملی رسانه

 به خود بگیرد.  

 یمحتوا زیو ن یو خارج یامنطقه ،یمل یهاشمار کانال با اين وجود، از نظر محتوايی،

از  یاديوقت ز یدر دوره شورو ونيزيتلو عوض شد. یبا دوره شورو سهيها در مقابرنامه

پس از فروپاشی  یول داد،یها را به فرهنگ، امور روزمره، اقتصاد و مباحثه اختصاص مبرنامه

 یننهمچ. افتياختصاص  یونيزيتلو یهامجموعهو  یسرگرم یهابه برنامه گاهيجا نيا شوروی،

 و ستیالیسوس یاز کشورها ونيزيتلو یخارج یهااز برنامه یبخش بزرگ یدر دوره شورو

 یااز نقاط جهان( بخش عمده گريد یاری)همانند بس در دوره جديداما  شد،یوارد م یشرق یاروپا

 ۹0 باًيرتق ای کهبه گونه بودند. ایتانيو بر کايرمتحده آم الاتيمتعلق به ا یخارج یهااز برنامه

 هیروس یونيزيتلو یهادر شبکهم،  ۲000دهه  ليو اوام، ۸۳۳0که در اواخر دهه  يیهالمیدرصد ف

درصد(  ۹۹سوم )حدود  کياز  شیبود و ب یمتعلق به دوره شورو ايو  یدرآمد، روس شيبه نما

 یروس یهادرصد خانواده ۳۳حدودا  ،م۸۳۳۹سال  انيتا پادر مجموع،  بود. يیکايآمر زیها نآن

يک کسب اخبار از  برای هاکه روس يیهارسانهم،  ۲007داشتند. در سال  یدسترس ونيزيبه تلو

 اتيدرصد، نشر ۳0حدود  یمل ونيزيعبارت بود از: تلو کردندیاستفاده م يا مجموعه ای از آنها

درصد،  ۲۹حدود  یمحل یهاونيزيو تلو یمحل اتينشر ،یمل یويدرصد، راد ۹0حدود  یمل

 درصد. ۹درصد، و ماهواره کمتر از  ۸0دود ح نترنتيا

 م، تاکنون(0222های روسي در دوره زمامداری پوتین )های تحول در رسانهحوزه

که با م،  ۲000میر پوتین در جايگاه رياست جمهوری در سال يپس از به قدرت رسیدن ولاد

از و نفت و گافزايش قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه به لطف افزايش جهانی قیمت 

های روسی نیز از ابعاد رويکرد اقتدارگرايانه پوتین در عرصه داخلی و خارجی همراه بود، رسانه

رسانه  هزار ۱۹از  شیبای که در حال حاضر کمی و کیفی وارد مرحله جديدی شدند. به گونه

. کنندیزبان پخش م ۸0۲وجود دارند که اطلاعات خود را به  هیثبت شده در روس یفعال و رسم

. درصد ۲۱ هاروزنامه. درصد ۹7: مجلات صورت است نيبه اروسی نیز  یهارسانه یبندمیتقس
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. درصد ۲ یخبر یهاآژانس و درصد 7 ورادي. درصد ۸0 ونيزتلوي. درصد ۸۸ نيآنلا هایرسانه

 نيشتریب دهندیم لیها را تشککه دو سوم کل رسانه یچاپ هایشود رسانهچنانچه مشاهده می

مجوز پخش اطلاعات را به  ديها بارسانهطبق قانون روسیه، اند. درصد را به خود اختصاص داده

درصد در خارج از کشور  ۹۹ها در داخل کشور، درصد رسانه ۶۹و در حال حاضر  اورندیدست ب

  .کنندیخود را پخش م یها( برنامهسی. آی. اسمستقل همسود ) یدرصد در حوزه کشورها ۸۹و 

وزيری(، تحول مهم در دوران پوتین )اعم از دوران رياست جمهوری و نخست دومین

تصويب قوانین و ايجاد نهادهای جديد نظارتی در حوزه رسانه بود که برآيند آن کنترل هر چه 

-قضايی و در خدمت گرفتن رسانه به عنوان ابزار پیشبرد سیاست -بیشتر دولت و نهادهای امنیتی

خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، اداره »سیه بود. به عنوان مثال، های داخلی و خارجی رو

شود، در ماه نامیده می« ۲روسکماندزور»که به اختصار « ۸یجمع یهااطلاعات و رسانه یفناور

مسئول سانسور در رسانه و  مورد بازبینی و تجديد ساختار قرار گرفت. اين ادارهم،  ۲00۱می 

 اطلاعات و ارتباطات، نظارت یفناور ،یارتباطات جمع ،یکیکترونال یهاارتباطات است. رسانه

 یدر حال پردازش و سازمانده یشخص یهااز محرمانه بودن داده تياز قانون حما یرویبر پ

سازمان به همین دلیل،  آن هستند. تیفعال یهااز جمله حوزه يیويراد یهانحوه کار فرکانس

مطبوعات کشورها را بر اساس  یآزاد یبندو رتبه یابيگزارشگران بدون مرز که هر سال ارز

کشور  ۸7۳از  ۸37را در رتبه  هیروس م،۲0۸۶در سال  کند،یو منتشر م هیرسانه ته یشاخص آزاد

کشور  ۸۳7از  هیرا انتشار داده و در آن روس یمشابه یبندرتبه زین یانجمن خانه آزاد داد.قرار 

کشور بزرگ از لحاظ تعداد روزنامه  ۸0جزو  هیوسرهمچنین  است. قرار گرفته ۸7۶در رتبه 

 است.نگاران کشته شده 

میر پوتین را بايد تصويب و اجرای قوانین متعدد يسومین تحول مهم در دوره رهبری ولاد

های خارجی در روسیه دانست که اين امر به نگرانی نهادهای امنیتی و برای فعالیت رسانه

يوهای انقلاب رنگی در اوکراين، گرجستان و قرقیزستان در اطلاعاتی اين کشور از تکرار سنار

                                                           
1 . Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology 

and Mass Media 

2 . Roskomnadzor 
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 گردد. تصويب قانونای روسیه بر میروسیه و سوء استفاده کشورهای غربی از فضای رسانه

يکی از آخرين اقدامات دولت  (م۲0۸7 سپتامبر) ۸۹۳۶در آذر  «۸یخارج یهامزدوران رسانه»

های های متعددی را برای فعالیت رسانهشود که محدوديتروسیه در اين زمینه محسوب می

به  هی، پاسخ متقارن روسقانون نيا. در واقع ۲بینی کرده استخارجی در خاک روسیه پیش

. رودیشمار مه ب یغرب یدر کشورها یروس یگروه یهارسانه هیاعمال شده عل یهاتيمحدود

 یهعنوان رسانه گروه بمريکا آمتحده  الاتيدر ا «یراشا تود» یونيزيشبکه تلو به عنوان مثال،

  است. دهیبه ثبت رس گانهیعامل بی و خارج

چهارمین تحول مهم در عرصه رسانه در دوره زمامداری پوتین را بايد گسترش قابل توجه 

های برون مرزی روسیه دانست. اهمیت اين موضوع برای پوتین تا آنجا بود که در جريان رسانه

های کلیدی با ستی را در فهرست سازمانوخبرگزاری ريانو ،م ۲00۱بحران مالی جهانی سال 

اهمیت استراتژيک برای دولت روسیه قرار داد که معنی آن عدم واگذاری و فروش اين دارايی 

شرکت  تیبه مالک زبانیسیانگل هينشر ،مزيمسکو تاها و نشريات )مانند استراتژيک بود. روزنامه

 کيوزویننشريه  یبا همکارم، ۸۳۳۶که در سال ی توگيا و يا نشريه ايمد نترنشناليا یفنلاند

 اير» هیروس یالمللنیب یخبرگزار، ۹ها )از جمله خبرگزاری تاس(، خبرگزاریشد سیتاس کايآمر

                                                           
1 . foreign agent media 

 یهاآژانس ندهيکه بعنوان نما یخارج یگروه یهاقانون آن است که رسانه نيا در دياز موارد جد یک. ي ۲

دو شرط  دياکار ب نيا یشناخته شوند. برا یقیحق تیشخص کي توانندیم کنند،یم تیفعال یخارج یخبر

ز ا یامحدودگستره ن ی( برانترنتيا قيمطالب )ازجمله از طر ايانتشار اخبار  -شود: نخست تيرعا

 سیامضا شده توسط رئ دياساس قانون جد .هیاز خارج از روس یمال نیتام افتيدر -مخاطبان، و دوم

 تیشخص کيانتشار اطلاعات خود،  یبرا ديبا "گانهیعوامل ب"-یخارج یگروه یهاجمهور، رسانه

و  برچسب مشخص باشند یدارا ديها بارسانه نيمحصولات ا نيعلاوه بر ا کنند. سیتاس یروس یحقوق

 اعلام خواهد شد. ممنوعآنها  یانتشار اطلاعات از سو ن،یقوان نيدر صورت نقض ا

اتحاد  یاز فروپاش پساسیس شد. م، ت ۸۳03. خبرگزاری تاس در دوران روسیه تزاری و در سال  ۹

 ۲0۸3نام داد، اما مجدداً در سال  رییتغ« تاس-تاريا»به  ،م ۸۳۳۲در سال  یخبرگزار نيا ،یشورو ریجماه

 یگزارخبر نیو چهارم هیکشور روس یخبرگزار نيترتاس بزرگ برگشت.« تاس»تر به همان نام ساده ،م
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 یويراد) «هیروس یصدا»(، ۲ی و خبرگزاری اسپوتنیکراشا تود یالمللنیب یخبرگزار، «۸ینووست

( و پردازدیها مزبان ريو سا یسیبه زبان انگل یکه به پخش اخبار و اطلاعات فرهنگ یدولت

است « راسیا»شبکه تلويزيونی  المللنیب سيسروکه  «آر پلانتا یآر ت»های تلويزيونی )مانند شبکه

روند. به اين مرزی روسیه به شمار میهای برونترين رسانهاز جمله مهم«( راشا تودی«و شبکه 

                                                           

 هیروس متعلق به دولت یخبرگزار نيا ( است.فرانس پرسپرس و  تدیآسوش ترز،يبزرگ جهان )پس از رو

 یو کشورها هیدفتر در روس 70تاس  یخبرگزار .است آن در شهر مسکو واقع شده یاست و دفتر مرکز

به شش زبان زنده دنیا که اين خبرگزاری  .در سرتاسر جهان دارد یندگيدفتر نما ۶۱مستقل همسود و 

مجموعه  کند.وی، آلمانی، اسپانیايی و عربی اخبار خود را مخابره میعبارتند از روسی، انگلیسی، فرانس

هزار عکس است و بیش از يک میلیون نگاتیو نیز در اختیار دارد.  ۸۶0های خبری آن بیش از عکس

 .گیردعکس روی پايگاه اينترنتی اين خبرگزاری قرار می ۸00تا  ۹0روزانه 

م، در  ۲0۸0در نوامبر سال « صدای روسیه»همراه با « ینووست اير» هیروس یالمللنیب یخبرگزار.  ۸

ادغام شد. ريا « کیاسپوتن یالمللنیب یاچندرسانه یخبر سيسرو»خبرگزاری جديدی تحت عنوان 

 دارا بود. اين یروس یهاشبکه انینقل قول را در م زانیم نيبالاترنووستی تا قبل از انحلال و ادغام، 

 ،يیایاسپان ،یفرانسو ،یآلمان ،یسیانگل ،یروس یهااخبار خود را به زبان ،یفارسان زبعلاوه بر خبرگزاری، 

ود مستقل همس یو کشورها هیروس ونیدر فدراس یانووستيرکرد. میهم منتشر  یو ژاپن ینیچ ،یعرب

 یوو مولدا جانيآذرباجمهوری ارمنستان، گرجستان،  یو در کشورها بود یاگسترده خبریشبکه  یدارا

 ستی از کرد. بخش فارسی ريانوویمنتشر م زین یمحل یهابلکه به زبان یاخبار را نه تنها به زبان روسنیز 

 لتریرفع ف ۸۹۳0ر بهار سال ، اما دو از دسترس کاربران خارج شد لتریف راني، در ا۸۹۱۱هجدهم بهمن ماه 

 در دسترس کاربران ايرانی قرار گرفت.شده و مجدداً 

 ایسِوُدن ایتوسط روسم،  ۲0۸3نوامبر  ۸0است که در  یالمللنیب یاچندرسانه یخبر سيروس کیاسپوتن.  ۲

بوده و توسط آن اداره  هیدولت روس تیاست که تماماً در مالک یسازمان ایسوُدن ایآغاز به کار کرد. روس

 نيگزيک جایشد. اسپوتن جاديا هیروس جمهورسیبا فرمان رئم،  ۲0۸۹دسامبر  ۳سازمان در  ني. اشودیم

پلتفرم است و هدف آن پخش  نيا يیويجزء رادنیز  کیاسپوتن ويراد .شد یالمللنبی  در عرصه یانووستير

 و ليموبااپلیکیشن  زیو ن تالیجياف ام، د یهاکشور به صورت ۹3شهر و  ۸۹0 اززبان  یبرنامه به س

 است. ینترنتيا
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های اجتماعی و فضای مجازی ها در اينترنت، شبکهسموارد بايد حضور پرقدرت و گسترده رو

ی شده المللای روسیه در سطح بیننیز اشاره کرد که باعث افزايش قدرت و ضريب نفوذ رسانه

 ويتعلق دارند و لا Runet یجهان به شبکه روس یها تيدرصد از کل وب سا ۶ود حداست.  

حداقل  م،۲0۸3 هيدر ژانو VKهستند که  هیمهم روس یدو شبکه اجتماع VK( و ЖЖژورنال )

ای در بخش ها همچنین نفوذ بسیار گستردهروس .داشته است یحساب کاربر ونیلیم ۲۹۳

د که دارن« سن خوزه کالیفرنیا»در « سیلکون ولی»ها و نرم افزارهای آمريکايی مستقر در رسانه

عال پژوهشگر و ف ،آدام دنتوراست.  جهان کیمطرح انفورمات یهااز شرکت یاریبسمقر استقرار 

 هي، به لااست منتشر شده «لفاروسولموندويا» يیایتاليا هيکه در نشر یادداشتيدر  يیکايآمر یاسیس

-مینفوذ در سطوح مختلف تصم یبرا یاجتماع یهااز شبکه هیروس یریگاز بهره یادهیچیپ یها

افراد  یخصوص ميدر نقض حر «تریتوئ»و  «سبوکیف» یاجتماع یهاو نقش شبکه کايساز در آمر

در  دنتور پرداخته است. کايمتحده آمر الاتيام،  ۲0۸۶ یجمهور استيانتخابات ر انيدر جر

گازپروم که از ارکان قدرت  یگذارهيسرما نگيهلدکند که بخشی از گزارش خود اشاره می

 یگذارهيسرما سبوکیفشبکه اجتماعی دلار در  ونیلیم ۳۲0حدود  شوند،یمحسوب م نیکرمل

 یب یت یبانک مادر و یخارج یگذارهيستون سرما تال،یکپ یب یت یو شرکت واست داشته 

 نموده است. تریتوئ شبکه درگذاری سرمايهدلار  ونیلیم ۸۳۸ نیز اقدام به هیبانک روس

میر يمجموع اين مباحث به روشنی گويای اين واقعیت است که در دوره زمانداری ولاد

ای به حوزه رسانه اعم از روزنامه، نشريات، راديو، تلويزيون کنون( توجه ويژهتا  م،۲000پوتین )

و فضای مجازی شده است. به لطف درآمدهای کلان نفتی و گازی، دولت روسیه در دوره پوتین 

سی های بزرگ روبه صورت مستقیم )از طريق منابع بودجه عمومی( و يا غیر مستقیم )شرکت

ه ها را در دست بگیرد و بتوانسته است کنترل و مالکیت رسانه نفت(س نظیر گازپروم و رو

ها در داخل روسیه، موازات اعمال نظارت و کنترل شديد بر رويکردهای مستقل و انتقادی رسانه

های روسی را به عنوان بخشی از ابزار سیاست خارجی المللی رسانههای برون مرزی و بینبخش

 . به صورت شايان توجهی تقويت کند
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 های دولتي و خصوصي رادیو و تلویزیون در روسیه: ترکیبي از شبکه
ايی جمهور روسیه طی يک فرمان اجرپس از فروپاشی شوروی، بوريس يلتسین، نخستین رئیس

، وضعیت و ساختار راديو و تلويزيون روسیه را مشخص کرد. به موجب م۸۳۳۸دسامبر  ۲7در 

شرکت راديو و »به « ۸تلويزيونی سراسری اتحاد شورویشرکت راديو و »اين فرمان اجرايی، 

سازی اقتصاِد در حال تغییر وضعیت داد. اما به موازات خصوصی «۲تلويزون دولتی استانکینو

اقدام به تاسیس يک شرکت م، ۸۳۳3فرمان اجرايی ديگری در سال  گذار روسیه، يلتسین با صدور

درصد(  نمود که برآيند آن  3۳و خصوصی )درصد(  ۹۸سهامی با ترکیبی از سرمايه دولتی )

کانال »های بعد تبديل به بود که در سالم، ۸۳۳۹در سال « ويزيون عمومی روسیهتل»گیری شکل

يژه های بعد به وی در سالو خصوص یدولت هایشبکهشد. اين روند يعنی ترکیب  « يک روسیه

 های)شرکت میمستقریغ اي( و یعموممنابع بودجه  قي)از طر میبه صورت مستقدر دوره پوتین نیز 

 ادامه يافت.   نفت(س گازپروم و رو رینظ یبزرگ روس

 ونيزيو تلو ويشرکت راد که در واقع« ۹نگيهلد یآر ک یت یج یو»در حال حاضر، 

، کانال جوانان K هیو روس ۲ هی، روس۸ هیروس یعني ونيزيتلو یسه کانال مل، است هیروس یدولت

 ۲000دهه  از .کندیرا اداره م یامنطقه یويراد ستگاهيو ا یونيزيشبکه تلو ۱۳و  گون.یب.یو ب

رد. ک یاديرشد ز ریاخ یهاباب شد و در سال هیدر روس یکابل یهاونيزياستفاده از تلو نیز ،م

مثل  یديدادند و خدمات جد ءارتقا DVB-Cخود را به  یهااپراتورها شبکهم، ۲0۸0دهه در 

VOD تیفعال توانندیم زین یخصوص یهاونيزيتلو هیدر روس کهنيرا اضافه کردند. ضمن ا 

در  ونيزيتلو ی راديو ونقش اصل هیروس یانظام رسانه یدیاخص کلترديدی نیست که ش کنند.

هايی که رسانه م،۲007در سال به عنوان مثال،  است. یارتباط جمع یهارسانه گريبا د سهيمقا

درصد،  ۳0کردند عبارت بود از: تلويزيون ملی حدود ها برای کسب اخبار از آن استفاده میروس

در مجموع های محلی درصد، راديوی ملی، نشريات محلی و تلويزيون ۹0نشريات ملی حدود 

                                                           
1 . All-Union State TV and Radio Company 

2 . Russian State TV and Radio Company Ostankino 

3 . All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) 
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در حال حاضر در  .درصد ۹درصد، و ماهواره کمتر از  ۸0درصد، اينترنت حدود  ۲۹حدود 

-ی و خصوصی متعددی فعالیت دارند که اسامی برخی از مهمدولت یونيزيتلو یهاشبکهروسیه، 

 های زير آمده است.ها در جدولترين آن

 مهم ترین شبکه های تلویزیوني دولتي روسیه: 9-9جدول 

 توضیحات نام شبکه

)کانال  ۸شبکه 

۸) 

عمولا دهد و م یرا پوشش م هیمناطق روس شتریکه ب یدولت یونيزيشبکه تلو نيتربزرگ

 است هیدر روس یونيزيکانال تلو نيتر محبوب

شبکه  نیدوم و اغلب کندیبرنامه پخش م هیروس شتریب یکه برا یبزرگ دولت یونيزيشبکه تلو ایراس

 نام دارد.« آر پلانتا یآر ت»شبکه  نيا المللنیب سياست. سرو هیمحبوب در روس

امه کشورها برن ريو سا کايآمر یماهواره برا قيکه از طر یزبان دولت یسیانگل یشبکه خبر یراشا تود

 کندیپخش م

و  ويپخش راد یتوسط شرکت دولتم،  ۲00۶که در سال  یساعته دولت ۲3 یشبکه خبر یو یت یوست

 دارد. تیتحت مالک زیرا ن «ایراس»شد و شبکه  سی( تاسVGTRK) هیروس ونيزيتلو

 یو آموزش یفرهنگ یهاپخش برنامه یریگبا جهت یدولت یونيزيشبکه تلو اکولتور

 مهم ترین شبکه های تلویزیوني خصوصي روسیه: 0-9جدول 

 توضیحات نام شبکه

 هیکانال محبوب در روس نیگازپروم که معمولا سوم تیتحت مالک یونيزيشبکه تلو یو یان ت

 نام دارد. «ریم یو یان ت»شبکه  نيا یالمللنیب سياست. سرو

 .«اينشنال مد»متعلق به گروه  یونيزيشبکه تلو یو یرن ت

 .هیروس «یگروه آلفا»سوئد و  «مزيگروه مدرن تا» تیبه مالک یشبکه سرگرم اس یاس ت

 گازپروم. تیبه مالک یشبکه سرگرم یان ت یت

 سن پترزبورگ یونيزيشبکه تلو ۹کانال 
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 سیهرو برون مرزی فدراسیون یهاشبکه
تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه در دوره زمامداری ولادمیر پوتین )از ترين يکی از مهم

های برون مرزی است که به منزله بخش مهمی تا کنون(، توسعه کمی و کیفی شبکهم، ۲000سال 

روسیه به شدت مورد توجه رهبران روسیه به ويژه ولادمیر  ۲و قدرت نرم ۸از ديپلماسی عمومی

در جهان  هیروس»با عنوان  یادر مقالهم،  ۲0۸۲در سال  نیپوتانچه است. چن قرار گرفته پوتین

 استیکسب اهداف س یها برااز ابزارها و روش یاقدرت نرم را مجموعه ،«۹رییدر حال تغ

 یخبر یهاها و شبکهرسانه ان،یم نيو در ا کندیم فیبدون استفاده از اسلحه توص یخارج

  .کنندیم فايمهم ا ینقش

 (4)کانال اول روسیه هیروس کیشبکه  -9

دهد و معمولا یرا پوشش م هیمناطق روس شتریکه ب یدولت یونيزيشبکه تلو نيتربزرگ« ۸کانال »

 م،۸۳۳۹آوريل ۸اين شبکه تلويزيونی در است. هیدر روس یونيزيکانال تلو نيترمحبوب

 «۹يون عمومی روسیهتلويز»تحت عنوان  م،۲00۲تا م  ۸۳۳۹های بنیانگذاری شد و در فاصله سال

برج  یکيدر نزد «۶نویاوستانک یمرکز تکنولوژ»شبکه در  نيا یدفتر مرکزشد. شناخته می

که از نظر ساختاری به صورت شرکت  هیروس کيشبکه در در مسکو قرار دارد.  7نویاوستانک

شود، نهادهای مختلفی حضور و مشارکت دارند که از نظر میزان سهام به ترتیب سهامی اداره می

                                                           
1 . Public Diplomacy 

2 . Soft Power 

3 . Russia and the Changing World 

4 . Channel One Russia 

5 . Public Russian Television (Общественное Российское Телевидение) 

6 . Ostankino Technical Center 

تا  م۸۳۶۹برج از سال  نيواقع در مسکو است. کار ساخت ا یبرج مخابرات کينام  نویبرج اوستانک.  7

 .باشدیمتر م ۹30برج با آنتن  ني. ارتفاع ادیبه طول انجام م،۸۳۶7
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 ۲۹ای ملی )درصد(، گروه رسانه ۹۳حدود ) ۸عبارتند از: آژانس فدرال مديريت اموال دولتی

 یمرکز تکنولوژدرصد( و  ۳حدود درصد(، خبرگزاری تاس ) ۲3) ۲درصد(، رومن آبراموويچ

 یونيزتلوي هشبک نيترنندهیپرببا چنین ساختار و قدمتی،  هیروس کيشبکه درصد(.  ۹) نویاوستانک

 کيشبکه در واقع هرچند  در سرتاسر جهان دارد. نندهیب ونیلیم ۲۹0از  شیاست و ب هیروس

زبان است، اما به واسطه آشنايی مناطق آسیای مرکزی، قفقاز، حوزه بالتیک ای روسی، شبکههیروس

زبان روسی، مخاطبانی فراتر از مرزهای روسیه و جمعیت تقريبًا هايی از شرق اروپا با و بخش

میلیونی اين کشور دارد. اين شبکه تلويزيونی که با انتقاد از سیاست های دوران يلتسین،  ۸3۹

داشت، به دلیل انعکاس م، ۲000میر پوتین در سال ينقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن ولاد

مورد توجه بسیاری از مخاطبین در روسیه، کشورهای  و پوشش خبرهای رسمی و مهم روسیه

حوزه سی. آی. اس و بخشی از شرق اروپا است و از اين نظر در انتقال اخبار و تحولات روسیه 

ئز بسیار حا . اسی. آیحوزه سبه مناطق پیرامونی روسیه و به ويژه جوامع دياسپورای روسی 

 اهمیت است. 

                                                           

 «هیروس اقتصادی توسعه وزارت» مجموعه رياز ادارات ز یکی، ياموال دولت تيرينس فدرال مدآژا.  ۸

 «۹۸3شماره  یجمهوراستيفرمان ر»اداره با  نيا .آن کشور است یاموال دولت تيرياست که کارش مد

 یهاسال نیاداره ماب نينهاده شد. ا انیامضا شد، بن نیپوت ریميتوسط ولاد، م ۲003مارس  ۳ خيکه در تار

 .بود مجزاوزارتخانه  کي، خود م۲003تا م  ۸۳۳0

است که  یلیاسرائ -یروس یهوديتاجر  کي( م۸۳۶۶اکتبر  ۲3)زاده  چيآبراموو جيويرومن آرکاد.  ۲

به خاطر تملک  هیدر خارج از روس ی. وباشدیم «یسالال هاوسلیم» یگذارهيصاحب شرکت سرما

 در فوتبال اروپا شهرت دارد. تیو فعال یباشگاه فوتبال چلس
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 اسیون روسیه )کانال اول فدراسیون روسیه(تصویری از شبکه یک فدر: 9-9شکل 

 الملل شبکه تلویزیوني دولتي راسیا( )سرویس بین 9آر پلانتا يآر ت -0

 نیو اغلب دوم دکنیبرنامه پخش م هیروس شتریب یکه برا یبزرگ دولت یونيزيشبکه تلو «ایراس»

اين  د.نام دار« پلانتا .آر .یت .آر»شبکه  نيا المللنیب سياست. سرو هیشبکه محبوب در روس

تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در مسکو قرار دارد. م،  ۲00۲جولای سال  ۸زبان در شبکه روسی

 است و دولت روسیه مالکیت «نگيهلد یآر ک یت یج یو»بخشی از  «پلانتا .آر .یت .آر»شبکه 

پاسفیک از  - او کنترل آن را در دست دارد. اين شبکه در خارج از روسیه عمدتاً مناطق آسی

 - جمله چین، شبه جزيره کره، ژاپن، آسیای جنوب شرقی و استرالیا را از طريق ماهواره آسیا

ر های مورد نظدر انتقال و گسترش سیاست «پلانتا .آر .یت .آر»شبکه دهد. پوشش می ۲سَت 

مین ه های اخیر بسیار فعال و تاثیرگذار بوده است وکرملین در عرصه سیاست خارجی در سال

امر به ويژه پس از بحران اوکراين، پیامدهايی را نیز برای اين شبکه برون مرزی روسی به همراه 

اشاره کرد. اين  م، ۲0۸۹توان به اقدام دولت لیتوانی در اول آوريل داشته است که از جمله آن می

طرفداران  یبرا غیلرا به اتهام تب« پلانتا .آر .یت .آر» زبانیبه طور موقت پخش کانال روسکشور 

پخش  درآورد. قیکند، به حالت تعلیم قيکه جنگ و نفرت را تشو يیهاو پخش برنامه نیکرمل

انال ک نيا هیعل یتوانیل یاز جمله اتهامات مطرح شده از سو نيمغرضانه درباره اوکرا یهابرنامه

                                                           
1 . RTR-Planeta 
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ماهه  ۹ قیتعل به میکه تصم کرداعلام  ی در آن مقطعتوانیل ونيزيو تلو ويراد ونیسیکمبود.  یروس

 یبرا غیمنع تبل»کانال، قانون  نيبار اخطار صورت گرفته و ا بعد از چند یکانال روس نيپخش ا

  را نقض کرده است.« اختلافات کيجنگ، نفرت و تحر

تقد در اين رابطه مع یتوانیل ونيزيو تلو ويراد ونیسیکم سیرئ کوناس،یوات ادمونداس

-هبه محدود کردن کل برنام میتصم یاروپاست که آژانس نظارت هير اتحادبار د نیاول نيا» است:

 یهایگدیچیموضوع پ نيکه ا نديبگو ی. ممکن است کسانردیگیم یونيزيکانال تلو کي یها

. «تگرفته شده اس یقانون یارهایبا لحاظ تمام مع میتصم نيکه ا میکنیدارد اما ما فکر م یخاص

نیز لتونی، ديگر کشور کوچک حوزه بالتیک در اعتراض به گسترش م، ۲0۸۳ژانويه  ۹۸در 

ماهه  ۹اقدام به قطع موقت و « پلانتا .آر .یت .آر»شبکه پروپاگاندا و نفرت علیه اوکراين از سوی 

های اين شبکه برون مرزی روسیه نمود. مجموع اين مباحث به روشنی گويای اين واقعیت برنامه

به عنوان بخش مهمی از ديپلماسی عمومی روسیه در قبال « پلانتا .آر .یت .آر»شبکه است که 

بحران اوکراين عمل نموده است و همین امر موجب واکنش منفی کشورهای حوزه بالتیک از 

 های اين شبکه روسی شده است.   جمله لتونی و لیتوانی علیه برنامه

 پلانتا(، سرویس بین الملل شبکه تلویزیوني دولتي راسیا .آر .تي .تصویری از شبکه )آر: 0-9شکل 
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 9 ی )آر. تي(راشاتود یشبکه خبر -9

 یساعته روس ۲3 یشبکه خبر کشود، ينامیده می  «یت .آر»به اختصار که  یراشاتود یشبکه خبر

 هیروس ینووست یخبرگزار وابسته به ۲«ینووست یو یت یکمپان» یاز سو یشبکه خبر نيا. است

 ۲00۹دسامبر  ۸0در  ۹بودجه دولت روسیه و توسط آژانس فدرال رسانه و مطبوعات روسیه و با

ر میي، وزير سابق رسانه روسیه و از افراد بسیار نزديک به ولاد3نیلس لیخائیشد. م سیتأسم، 

اندازی ، سخنگوی مطبوعاتی پوتین، از نقش محوری در راه۹پوتین به همراه الکسی گراموف

د در مور یو مواضع روس هادگاهيد انیآن، ب اندازیو هدف از راهاتودی داشتند. شبکه خبری راش

شبکه  به هنگام آغاز به کار بود. یالمللنیدر سطح ب هیروس رياصلاح تصو زیو ن یموضوعات جهان

گونه به اهداف تاسیس اين شبکه خبری مدير وقت ريانووستی اين ،۶راشا تودی، اِسوِتلانا میرُنوک

شود: ای جهان غرب، روسیه با سه کلمه شناخته میمتاسفانه در سطح رسانه»کند: میاشاره 

ا مارگاريت .«تری از کشورمان ارائه کنیمخواهیم تصوير کاملما می«. کمونیسم، فقر و برف»

-تودی منصوب شده بود در رابطه با اهداف راهاسیمونیان نیز که به عنوان نخستین سردبیر راش

اين شبکه همانند بی. بی. سی. و يورو نیوز »مرزی روسی اشاره داشت: شبکه بروناندازی اين 

ای خواهد داشت، نگرش روسی از جهان را منعکس خواهد کرد و شکل )فرمت( حرفه يک

دسامبر  ۸0راشا تودی در بدو تاسیس )«. تر از روسیه را ارائه خواهد نمودتصويری متعادل

نفر را  70گار را به خدمت درآورد که از اين بین، بیش از نروزنامه ۹00(، بیش از م۲00۹

  دادند. نگاران خارجی تشکیل میروزنامه

                                                           
1 . Russia Today (RT) 

2 . TV-Novosti Company 

3 . The Federal Agency for Press and Mass Media 

4 . Mikhail Lesin 

5 . Aleksei Gromov 

6 . Svetlana Mironyuk 
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 بازدید ولادیمیر پوتین از شبکه خبری راشاتودی )آر تي(: 9-9شکل 

 

ان شود. شبکه انگلیسی زبتودی )آر. تی( به پنج زبان زنده دنیا پخش میهای راشابرنامه

فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه عربی م،  ۲00۹راشاتودی در همان بدو تاسیس يعنی سال 

شبکه آلمانی راشاتودی  م،۲00۳ودی در سال شبکه اسپانیايی راشات م،۲007تودی در سال راشا

ه بر اين، تاسیس شدند. علاو م،۲0۸7و شبکه فرانسوی راشاتودی نیز در سال م،  ۲0۸3در سال 

در مسکو م،  ۲0۸3نیز در سال  ۲«آر. تی. يو. کی»و  م،۲0۸0در سال  ۸«آر. تی. آمريکا »دو شبکه 

تاسیس شدند که به صورت اختصاصی اخبار و تحولات دو کشور آمريکا و بريتانیا را پوشش 

 دهد. همچنین در بخش اينترنتی اين شبکه )وب سايت راشاتودی( نیز اخبار، اطلاعات ومی

های انگلیسی، عربی، اسپانیايی، فرانسوی، آلمانی و روسی در اختیار های خبری به زبانبرنامه

تايمز با اشاره به نیويورکگیرد. به همین دلیل، روزنامه مخاطبین در سراسر جهان قرار می

 ۹خواهی روسیه از کیک قدرتچشمگیر خواندن رشد کمی و کیفی راشاتودی در سهم

راشاتودی يک ابزار و سلاح قدرتمند روسی  :نويسدمیای و آينده جهان، منطقههای بندیقطب

  .هاستهای درگیری و جنگ به نفع روسدر ديپلماسی و صحنه

                                                           
1 . RT America 

2 . RT UK 

3 . Power Cake 
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های طرفدار روسیه در خارج های روسی، کرملین از مجموعه رسانهعلاوه بر رسانه

های جريان اصلی یری رسانهگ. جهت۸کندنزديک، حمايت کامل مادی و معنوی خود را اعلام می

در جهان غرب در رابطه با شبکه راشاتودی، بسیار منفی است و عمدتاً اين شبکه به عنوان 

ای غیر مستقل با خط مشی پروپاگاندايی و در خدمت اهداف و منافع سیاست خارجی رسانه

خبار انتشار ا های غربی عمدتاً متهم بهتودی همچنین از سوی رسانه. راشاشودروسیه تعريف می

قتل اتباع روس در که اين موضوع در جريان بحران اوکراين، بحران سوريه و  شودغیر واقعی می

خراج و و دخترش که به ا هیروس نیشیجاسوس پ پالياسکر یسرگئ تياز جمله مسمو ایتانيبر

ن ، بسیار برجسته شد. نقطه اوج ايدیانجام هیو روس یغرب یکشورها هایپلماتيکاهش متقابل د

قانون ثبت »به موجب  ۲«گانهیعامل ب»فشارها و انتقادات نیز معرفی شبکه راشاتودی به عنوان 

 .بودم،  ۲0۸7در سپتامبر  کايآمر یوزارت دادگسترتوسط  ،«۹یعوامل خارج

 زبان راشاتودی در ایالات متحده آمریکا(آر. تي. آمریکا )شبکه انگلیسي -4

های شبکه راشاتودی است که توسط يکی از زيرمجموعه« کاي. آمریآر. ت»زبان ه انگلیسیشبک

تاسیس شد. دفتر مرکزی اين شبکه تلويزيونی در واشنگتن دی. م،  ۲0۸0دولت روسیه در فوريه 

مرزی روسی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در انعکاس ی برونونيزيشبکه تلو نياسی. است. 

ای آمريکا و نیز رويکرد انتقادی به اخلی و خارجی روسیه در فضای رسانهتحولات سیاست د

مسائل داخلی و خارجی آمريکا داشته است و بخش مهمی از تاثیرگذاری روسیه در عرصه 

 کاي. آمریآر. تای شبکه آمريکا نتیجه اقدامات رسانه م،۲0۸۶انتخابات رياست جمهوری سال 

آمريکا حساسیت بسیار بالايی نسبت به اين شبکه وجود دارد.  بوده است. به همین دلیل در داخل

کار آمريکايی در يادداشتی در واشنگتن پست در چنانچه جیمس کريچیک، کارشناس محافظه

با هر معنا و مفهومی، يک سرويس  .یشبکه آر. ت»کند که به اين نکته اشاره میم،  ۲0۸7سپتامبر 

ای، وزارت دادگستری آمريکا به موجب و فشارهای رسانه به دلیل همین انتقادات. «خبری نیست

                                                           
1 . Makarychev, 2018:9-10 

2 . foreign agent 

3 . Foreign Agents Registration Act 
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معرفی نمود.  ۲«عامل بیگانه »را به عنوان  کاي. آمریشبکه آر. ت، ۸«قانون ثبت عوامل خارجی»

  .به عنوان بخشی از پروپاگاندای دولت روسیه اعلام شد کاي. آمریآر. تدلیل اين امر نقش شبکه 

 مریکادر آ تصویری از شبکه انگلیسي زبان )آر. تي. آمریکا( شبکه انگلیسي زبان راشاتودی: 4-9شکل 

 زبان راشاتودی در بریتانیا( )شبکه انگلیسي 9آر. تي. یو. کي. -1

مرکزی  است که دفتر یتودراشا زبانیسیانگلهای شبکهيکی ديگر از « آر. تی. يو. کی.»شبکه 

)بخش مرکزی شهر لندن( واقع شده است. اين شبکه  ۹نستریموستدر  3،لبانکیبرج مآن در 

تاسیس شد و تمرکز اصلی آن بر بريتانیا و ايرلند است. اهمیت  م،۲0۸3اکتبر  ۹0تلويزيونی در 

ر چند يتانیا دمرزی روسی از اين جهت است که روابط روسیه و براين شبکه تلويزيونی برون

نگ سرد به ج انياز زمان پا هیو روس ایتانيبر انیدو جانبه م کیپلماتيهم اکنون روابط دسال اخیر 

 دوفاوت در نگاه . عوامل متعددی از جمله تسطح ممکن خود قرار دارد نترينيیپا سو در نيا

 یراو تلاش ب ایتانيدر بر هیروس سايبریپس از جنگ سرد، جنگ  المللنیبه نظم بکشور 

 قتل اتباع ه،یبه روس مهيو منضم شدن کر نيبحران اوکرا م،۲0۸۶سال  یپرسبر همه یرگذاریتاث

                                                           
1 . the Foreign Agents Registration Act (FARA) 

2 . Foreign Agent Registration Act (FARA) 

3 . RT UK 

4 . Millbank Tower 

5 . Westminster 
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که به  رشو دخت هیروس نیشیجاسوس پ پالياسکر یسرگئ تیممسمواز جمله  ایتانيروس در بر

 ردکيتفاوت روهای کشورهای غربی و روسیه انجامید و نیز اخراج و کاهش متقابل ديپلمات

موجب تشديد تنش در روابط دو کشور شده است. بديهی است  هيدر بحران سورمسکو و لندن 

تا چه  .ی. کوي. یآر. تمرزی نظیر که در چنین فضای پرتنشی، وجود يک شبکه مستقل و برون

تواند برای سیاست خارجی روسیه در بريتانیا، دفاع از مواضع و منافع روسیه در قبال میزان می

ای شبکه هايی مانند بی. بی. سی و اصلاح تصوير روسیه در افکار عمومی ای رسانههفعالیت

 نگاریمرکز روزنامه ريمد ۸سامبروک، چارديربريتانیا حائز اهمیت باشد. به همین دلیل است که 

 . ددانیم نیکرمل یبرا ی. را به منزله قدرت نرمی. کوي. یآر. ت شبکه سیتاس ۲ف،يدر دانشگاه کارد

 تصویری از شبکه انگلیسي زبان )آر. تي. یو. کي( شبکه انگلیسي زبان راشاتودی در بریتانیا: 1-9 شکل

 

 

                                                           
1 . Richard Sambrook 

2 . Cardiff University 
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 ی( راشاتود زبانآلمانيشبکه ) 9آر. تي. دویچ -6

توسط دولت م،  ۲0۸3نوامبر  ۶ی است که در راشا تود زبانیشبکه آلمانشبکه آر. تی. دويچ، 

خت آلمان مرزی روسی در برلین، پايتتلويزيونی برون روسیه تاسیس شد. دفتر مرکزی اين شبکه

ای هدر اين است که روابط روسیه و آلمان نیز در سال چي. دویشبکه آر. تواقع شده است. اهمیت 

قتل و  تیممسمو ه،یبه روس مهيشدن کرو منضم نيحران اوکرااخیر به دلیل مسائل حقوق بشر، ب

مسکو و  کرديتفاوت رو زیو ندر بريتانیا و دخترش  هیروس نیشیجاسوس پ پالياسکر یسرگئ

ای را تجربه کرده است. هرچند به موازات تنش در ، شرايط بسیار شکنندههيدر بحران سور برلین

هايی از همکاری نیز به ويژه در بخش انرژی بین مسکو و برلین وجود روابط دو کشور، زمینه

ترين مصاديق آن به شمار از مهم ۲جريان شمالی  داشته است که احداث و افتتاح خط لوله گازی

رود. وابستگی شديد آلمان به گاز وارداتی روسیه موجب شد دو کشور با وجود انتقاد و فشار می

شديد اوکراين و آمريکا، اين خط لوله را از بستر دريای آدرياتیک )با حذف مسیر زمینی اوکراين( 

زان زبان تا چه میمرزی آلمانیوجود يک شبکه برون عبور دهند. طبیعی است در چنین شرايطی،

ای آلمان نیز که بر بخش مهمی از فضای رسانهها حائز اهمیت است. به ويژه آنبرای روس

ر. آروسی شديدی حاکم است و در اين راستا، شبکه های غربی، رويکرد ضدهمانند ساير رسانه

 شود. لت روسیه شناخته مینیز به عنوان بخشی از پروپاگاندای دو چي. دویت

                                                           
1 . RT Deutsch 
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 در برلین تصویری از شبکه )آر. تي. دویچ( شبکه آلماني زبان راشاتودی: 6-9شکل 

 (یراشاتود زبانفرانسویشبکه ) 9آر. تي. فرانس -7

ولتی ای برون مرزی با مالکیت د، شبکه«آر. تی. فرانس»ی موسوم به تودراشا زبانیشبکه فرانسو

در ، ۲کورانیب-یشهر بولونتودی است. دفتر اصلی اين شبکه در شبکه راشاهای و از زيرمجموعه

ودی تاز آنجا شروع شد که شبکه راشا . فرانسیآر. تگیری شبکه حومه پاريس قرار دارد. شکل

های خود در کشورهای فرانسوی زبان به سمت گسترش دامنه فعالیتم،  ۲0۸۹در اواخر سال 

ا پوشش ب . فرانسیآر. تمندی نشان داد. در نهايت شبکه س علاقهاز جمله فرانسه، بلژيک و سوئی

رسماً کار خود را آغاز کرد.  م،۲0۸7دسامبر  ۸۱ای در فرانسه، بلژيک، کانادا و مديترانه در رسانه

نفر تشکیل  ۹0نگار و بخش فنی اين شبکه نیز از روزنامه 70از  . فرانسیآر. تاتاق خبر شبکه 

با توجه به پوشش گسترده مخاطبین فرانسوی زبان در اروپا،  . فرانسیشبکه آر. تشده است. 

آمريکای شمالی )به ويژه کانادا که بسیاری از ايالت های آنان فرانسوی زبان هستند( و نیز شمال 

آفريقا )به ويژه کشورهايی مانند الجزاير، تونس و مراکش که آشنايی بالايی با زبان فرانسه 

، از اهمیت بسیار بالايی برای سیاست خارجی روسیه برخوردار «(وفونکشورهای فرانک»دارند

 است. 

                                                           
1 . RT France (RT en français) 

2 . Boulogne-Billancourt 
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روابط فرانسه با روسیه نیز که به واسطه دو موضوع بحران اوکراين و بحران سوريه شرايط 

ی را در چند سال اخیر تجربه کرده است، موجب اهمیت و حساسیت بیشتر نقش بیپر فراز و نش

ا متهم به ر . فرانسیآر. تشده است. به عنوان نمونه، امانوئل ماکرون شبکه  . فرانسیآر. تشبکه 

نحوه  .نمودم،  ۲0۸7گسترش پروپاگاندا در جريان انتخابات رياست جمهوری فرانسه در سال 

ا های فرانسوی بای اخبار و تحولات سوريه نیز يکی ديگر از اختلاف نظر مقامپوشش رسانه

است که اين اختلافات در جريان موضوع حمله شیمیايی به شهر  انس. فریآر. تفعالیت شبکه 

در نتیجه اين اختلافات، دولت . به اوج خود رسید م،۲0۸۱آوريل  7تاريخ دومای سوريه در 

که يک رسانه مستقل نیست و بل . فرانسیآر. تبا اين استدلال که شبکه  م،۲0۸۳فرانسه در فوريه 

هايی را برای دسترسی خبرنگاران شبکه ه است، محدوديتبخشی از شبکه پروپاگاندای روسی

به  . فرانسیآر. تها و فشارها، شبکه ايجاد کرد. با وجود همه اين محدوديت . فرانسیآر. ت

در فرانسه، با پوشش کامل و  ۸نقش تاثیرگذار خود ادامه داد و در جريان جنبش جلیقه زردها

ی را به ويژه در داخل فرانسه جذب کند. به مخاطبین زياد توانست متفاوت اين اعتراضات

میلیون بار مورد بازديد قرار گرفت که  ۲۹ای که ويدئوهای اين شبکه تلويزيونی بیش از گونه

، لوموند ۲3های معتبری مانند فرانس بیش از دو برابر بازديد ويدئوهای مشاهده شده توسط شبکه

  .ودو فیگارو در همین شبکه اجتماعی در همین مقطع ب

 زبان راشاتودی( )شبکه اسپانیایي 9/ آر. تي. آکتالیداد0آر. تي. اسپانول -8

. یآر. ت»مرزی راشاتودی است که به زبان شبکه برونبخش اسپانیايی« . اسپانولیآر. ت»شبکه 

در خبری اعلام م،  ۲00۶ژوئن  ۸۹نیز مشهور شده است. روزنامه فاينشال تايمز در « دادیآکتال

 ای تلويزيونی به زبان اسپانیايی است. خبر تاسیس ايندولت روسیه درصدد ايجاد شبکهکرد که 

م، ۲00۳دسامبر سال  ۲۱ولتی روسی در اعلام شد و در نهايت اين شبکه دم،  ۲007شبکه در سال 

ر. آ الیوم کار خود را آغاز کرد. دفتر مرکزیکار شبکه عرب زبان روسیاو دو سال پس از آغاز به 

                                                           
1 . yellow vests movement 

2 . RT en Español 

3 . RT Actualidad 
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ا(، مريکآآنجلس )در مسکو واقع شده است، اما اين شبکه در شهرهای میامی و لس پانول. اسیت

 رسينوس آبوئئلا(، هاوانا )کوبا( و و)پايتخت نیکاراگوئه(، کاراکاس )ونز ماناگوآمادريد )اسپانیا(، 

ارای د «ل. اسپانویآر. ت»شبکه در حال حاضر، رای نمايندگی و دفتر خبری است. )آرژانتین( نیز دا

کارمند از جمله روزنامه نگاران خارجی و اسپانیايی زبان از کشورهای اسپانیا،  ۲00بیش از 

انی است. اين شبکه همچنین کارکن وئلاآرژانتین، ايالات متحده آمريکا، شیلی، نیکاراگوئه و ونز

 از روسیه و صربستان نیز در اختیار دارد که مسلط به زبان اسپانیايی هستند. 

ای و سهولت های اخیر، دولت روسیه کوشش فراوانی برای پوشش کامل ماهوارهطی سال

به ويژه در آمريکای لاتین و آمريکای جنوبی صورت  . اسپانولیآر. تدسترسی مخاطبان شبکه 

 م،۲0۸3جولای  ۸۲در  رسيبوئنوس آمیر پوتین به يداده است. به عنوان مثال، در جريان سفر ولاد

ل های ديجیتابه رايگان بر روی آنتن . اسپانولیشبکه آر. تای اعلام شد که سیگنال ماهواره

بکه ش قابل دريافت و مشاهده است. اهمیت اين موضوع از آنجا بود که دولتی آرژانتینتلويزيون 

 ی، نخستین شبکه تلويزيونی خارج از آمريکای لاتین بود که در تلويزيون دولت. اسپانولیآر. ت

آرژانتین قابل دسترسی و مشاهده بود. دلیل اين سطح از توجه دولت روسیه به گسترش پوشش 

را بايد توسعه حوزه نفوذ و سیاست خارجی اين کشور در  . اسپانولیشبکه آر. تای ماهواره

، حیات خلوت ئهمونرو نيدکترآمريکای لاتین و آمريکای جنوبی دانست که در چهارچوب 

ئلاء و بولیوی در مقابل وشد. حمايت روسیه از کوبا، ونزريکا محسوب میايالات متحده آم

های های تهاجمی و تحريمی آمريکا در عمل موجب شد اين منطقه به يکی از کانونسیاست

های اخیر تبديل شود و به همین جهت دولت روسیه، با کشمکش مسکو و واشنگتن در سال

درصدد به خدمت گرفتن ديپلماسی عمومی و  سپانول. ایشبکه آر. تای توسعه پوشش ماهواره

قدرت نرم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود در اين مناطق است. علاوه براين تاثیرگذاری 

 های جنوبی آمريکا از جمله هاوايی و کالیفرنیا کهزبان در ايالتها کوبايی و اسپانیايیبر میلیون

ری آمريکا بسیار تاثیرگذار هستند، يکی ديگر از اهداف بر روند انتخابات کنگره و رياست جمهو

ن دلیل نیست که ايرود و لذا بیبه شمار می . اسپانولیشبکه آر. ت ایپوشش ماهوارهتوسعه 
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شبکه در میامی )مرکز ايالت فلوريدا( و لس آنجلس )مرکز ايالت کالیفرنیا( دارای نمايندگی و 

 دفتر خبری است. 

تحلیلي آر. تي. اسپانول / آر. تي. آکتالیداد )شبکه  –از برنامه های خبری  تصویر یکي: 7-9شکل 

 اسپانیایي زبان راشاتودی(

 زبان راشاتودی( )شبکه عربي 9ومیالایروس -1

تاسیس م،  ۲007 یم 3در با سرمايه دولت روسیه و توسط خبرگزاری ريا نووستی شبکه  نيا

يعنی يک سال پس از عملکرد موفق شبکه انگلیسی م،  ۲00۶فعالیت اولیه اين شبکه از فوريه شد. 

الیوم، پخش رسمی پس از يک سال پخش آزمايشی روسیا زبان راشا تودی آغاز شد. در نهايت

های اين شبکه از طريق دو آغاز شد. برنامه م، ۲007می  3زبان روسیه در نخستین شبکه عربی

شمال  و غرب آسیاالیوم بر ابل دسترس است. تمرکز اصلی روسیاق هاتبردو  ستلینماهواره 

آفريقا است، هرچند در ديگر مناطق جهان از جمله اروپا، شمال آمريکا و جنوب شرق نیز قابل 

میلیون نفر  ۹۹0و شمال آفريقا،  غرب آسیاالیوم به ويژه در دسترس است. مخاطبین بالقوه راسیا

 نگاران عرب و روسیزبان روسی را ترکیبی از روزنامهکارکنان اين شبکه عربشود. برآورد می

الیوم روسیا ملیتیدهند. تیم چندشناسان روسی مسلط بر مسائل دنیای عرب تشکیل میو نیز شرق

نفر از شهروندان بومی کشورهايی مانند الجزاير، مصر، لبنان، اردن، عراق، يمن،  ۹00متشکل از 

                                                           
1 . Rusiya Al-Yaum 
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ت. و چند کشور ديگر عربی اس ، سوريه، سودان، تونس، عماناشغالی مراکش، فلسطینموريتانی، 

ای ترکیه، بريتانیا و آمريکا دارورهای لبنان، عراق، مصر، کشفلسطین اشغالی و الیوم در روسیا

را ه الحرو  یعرب یس. یبی. ب، هیالعرب، رهيالجزنمايندگی و دفتر خبری است. چهار شبکه خبری 

 الیوم دانست. رقیب روسیا چهار شبکهتوان می

از اين  هیروس زبانیشبکه عرب ترينو مهم نینخستبه عنوان  ومیالایروساهمیت شبکه 

های اخیر به ويژه پس از بحران سوريه، نقش بسیار پررنگ و جهت است که روسیه در سال

ديگر  ينی روسیه بهآفرايفا کرده است و دامنه نفوذ و نقش غرب رآسیاتاثیرگذاری در تحولات 

و  غالیاش و شمال آفريقا از جمله لیبی، يمن، بحرين، عراق، فلسطین غرب آسیامناطق بحرانی 

واضع و الیوم در انتقال، تبلیغ و گسترش ما کرده است. در اين راستا، روسیالبنان نیز گسترش پید

و شمال آفريقا، اختلافات کشورهای عربی  غرب آسیاهای های روسیه در قبال بحرانديدگاه

خلیج فارس به ويژه عربستان سعودی با ايران، امنیت خلیج فارس و دريای عمان، مسائل مرتبط 

با نفت و اوپک )با توجه به حضور روسیه در اوپک پلاس(، مسائل جهان اسلام و مسلمانان 

 و رژيم صهیونیستیقشه اعراب و میلیون مسلمان در روسیه(، منا ۲0روسیه )با توجه به حضور 

گرايی و تروريسم )با توجه به حضور فعال شهروندان روسی از منطقه مسائل مرتبط با افراط

فت توان گقفقاز شمالی در سوريه( از نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری برخوردار است و لذا می

مال آفريقا در يک و ش غرب آسیاالیوم بخش مهمی از سیاست خارجی روسیه در منطقه روسیا

 دهه گذشته بوده است. 



  (۲) های برون مرزی در جهانرسانه               فدراسیون روسیههای برون مرزی : رسانهاولفصل 

31 

 

 تحلیلي روسیاالیوم )شبکه عربي زبان راشاتودی( –تصویر یکي از برنامه های خبری  :8-9شکل 

 9مستند ي.ت آر. -92

 م،۲0۸۸ژوئن  ۲۹راشاتودی است که در مرزی های برون، يکی ديگر از شبکه«مستند ی.ت. آر»

رسمًا افتتاح شد. دفتر مرکزی اين شبکه  هیروسوقت جمهور  سیمدودف، رئ یتریميتوسط د

لمللی اهای آن به دو زبان روسی و انگلیسی در سطح بینتلويزيونی در مسکو است و برنامه

به معرفی جامعه، فرهنگ و  . مستندیآر. تهای شبکه ای از برنامهشود. بخش عمدهپخش می

ت روسیه در جهت شناساندن بیشتر دهنده کوشش دولطبیعت روسیه اختصاص دارد که نشان

های سنتی و تاريخی در قبال جامعه و مردم اين کشور به جامعه جهانی و اصلاح برخی از ذهنیت

روسیه است که اين امر از جهت برندسازی، تقويت ديپلماسی عمومی و افزايش قدرت نرم 

 المللی بسیار حائز اهمیت است. روسیه در سطح بین

                                                           
1 . RT Documentary (RTД) 
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از افتتاح شبکه آر. تي. مستند توسط دیمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت تصویری  :1-9شکل 

 م، در مسکو0299ژوئن  09روسیه در 

 سابق(  0وِستي 9)شبکه خبری 04 هیروسشبکه  -99

م، ۲00۶ مرزی روسیه است که در اول جولایهای برونيکی ديگر از شبکه ۲3 هیروسشبکه 

 رییپس از تغوِستی نام داشت و  م،۲0۸0تاسیس تا سال بکه در ابتدای هرچند اين ش .شد سیتأس

. دفتر نام داد رییتغ ۲3 هیبه روس هیروس یويرادو شرکت پخش  یدولت ونيزيتلو یعلامت تجار

 یو»با بودجه و مالکیت دولتی تحت نظر  ۲3 هیشبکه روسمرکزی اين شبکه در مسکو است. 

. تاس هیروس یدولت ونيزيو تلو ويشرکت راد شود که در واقعاداره می ۹« نگيهلد یآر ک یت یج

ائل مس یو تمرکز بر رو یروس دگاهيبا د یالمللنیو ب یمهم مل عوقايدهنده شبکه نشان ناي

زبان روسی است، اما گستره پخش آن تنها  ،۲3 هیشبکه روسهر چند زبان  است. هیروس یداخل

را تحت پوشش قرار داده است. زبان در نقاط مختلف جهان در روسیه نیست و مخاطبین روس

در حوزه سی. آی. اس.، شرق اروپا و حتی آمريکا نیز  ۲3های شبکه روسیه ای که برنامهبه گونه

                                                           
1 . Russia-24 (Россия 24) 

2 . Vesti 

3 . All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) 
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در  ۲3های شبکه روسیه قابل دسترسی است. به دلیل بحران شبه جزيره کريمه، پخش برنامه

 اوکراين ممنوع شده است. 

 )شبکه خبری وستي سابق( 04تصویری از شبکه روسیه : 92-9شکل 

 )شبکه کودک و نوجوان(  9کاروسلشبکه تلویزیوني  -90

اص مرزی روسیه است که اختصالمللی و برونهای بینيکی از شبکه کاروسلشبکه تلويزيونی 

های کودک و نوجوان دارد. اين شبکه تلويزيونی تحت کنترل و مالکیت دولت روسیه به برنامه

 هیروس یدولت ونيزيو تلو ويکه در واقع شرکت راد  «نگيهلد یآر ک یت یج یو»قرار دارد. 

را در اختیار  کاروسل یونيزيشبکه تلودرصد از سهام  ۹0و شبکه يک روسیه، هر کدام  است

تری مدودف، رئیس جمهور وقت یتوسط ديمم،  ۲0۸0دسامبر  ۲7دارند. اين شبکه تلويزيونی در 

 های آن در خارج ازاين شبکه، زبان روسی است اما برنامه روسیه رسماً افتتاح شد. هرچند زبان

رژيم مرزهای روسیه و در مناطق و کشورهايی مانند حوزه سی. آی. اس.، اروپا، آمريکا، کانادا، 

و ديگر ن کارتو، شنیمیانهند نیز قابل دريافت است. پخش و ، امارات متحده عربیصهیونیستی

گیری از نمادهای فرهنگ روسی صورت که با بهره وجوانانکودکان و نهای سرگرمی برای برنامه

گیرد، گام مهم ديگر دولت روسیه برای اصلاح و ترويج تصوير روسی در اذهان مخاطبین در می

                                                           
1 . Carousel (TV channel) 
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ری را تنقاط مختلف جهان به ويژه کودکان و نوجوانان است که آثار و نتايج به مراتب بلندمدت

 نیز به دنبال خواهد داشت. 

 0 )صدای روسیه سابق( 9کیاسپوتن ویراد -99

شد که به موازات شروع  سیتأس م،۸۳۲۳سال دوره رهبری ژوزف استالین در در  «۹مسکو ويراد»

آغاز م، ۸۳3۸جمله به زبان فارسی از سال  های برون مرزی آن ازجنگ جهانی دوم، پخش برنامه

مرزی ادامه داشت. اما ونشد. تا پايان حیات شوروی، فعالیت راديو مسکو به ويژه در بخش بر

فرمانی در  صدور پس از فروپاشی شوروی، بوريس يلتسین، نخستیبن رئیس جمهور روسیه با

های صدای روسیه تغییر داد. برنامه« صدای روسیه»را به « راديو مسکو»نام  م،۸۳۳۹سپتامبر  ۲۲

شد. در نهايت متعاقب زبان زنده دنیا پخش می ۹۱به م،  ۲0۸۹در بخش برون مرزی تا سال 

م،  ۲0۸3نوامبر  ۸0در  یانووستير یدر خبرگزارمیر پوتین يکه به دستور ولاد یساختار راتییتغ

ی شد المللنیدر عرصه ب یانووستير یخبرگزار نيگزيجا کیاسپوتن یخبرگزار، صورت گرفت

ود را با شبکه فعالیت خم،  ۲0۸3نوامبر  ۸0از « صدای روسیه»نیز به جای « راديو اسپوتنیک»و 

-)نهاد نظارتی و هماهنگی رسانه 3ایسوُدن ایروسمرزی زير نظر سازمان ای در بخش برونگسترده

رگزاری ای خبچند رسانهپلتفرم  يیويراد، بخش کیاسپوتن ويرادهای روسیه( آغاز کرد. در واقع، 

کشور  ۹3ر و شه ۸۹0زبان در  ۹0به ساعت برنامه در روز را  ۱00که بیش از است اسپوتنیک 

 کند. پخش می ینترنتيو ا ليموبااپلیکیشن  زیو ن تالیجياف ام، د یهابه صورت

                                                           
1 . Radio Sputnik 

2 . Voice of Russia 

3 . Radio Moscow 

4 . Rossiya Segodnya 
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 تصویر یکي از برنامه های رادیو اسپوتنیک )صدای روسیه سابق( : 99-9شکل 

 

 مهم ترین شبکه های برون مرزی فدراسیون روسیه: 9-9جدول 

سال  نام شبکه

 تاسیس 

های زبان

 شبکه 

 آرم و لوگوی شبکه جغرافیايیحوزه 

 کيشبکه 

 هیروس

حوزه سی. آی. اس. و  روسی ۸۳۳۹

 شرق اروپا
 

آر  یآر ت

 پلانتا

پاسفیک و حوزه  -آسیا روسی ۲00۲

 بالتیک 

 
 جهانی انگلیسی  ۲00۹ راشا تودی
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  ۲3 هیشبکه روس

  یوِست ی)شبکه خبر

 سابق(

 

۲00۶ 

 

 روسی 

جهانی با تمرکز 

بر حوزه سی. 

آی. اس. و شرق 

 اروپا 
 

)شبکه  ومیالایروس

 زبان راشا تودی(عربی

 

۲007 

 

 عربی

 

و  غرب آسیا

 شمال آفريقا
 

. اسپانول  / آر. یآر. ت

که )شب  دادی. آکتالیت

 زبانيیایاسپان

 (یراشاتود

 

 

۲00۳ 

 

 

 اسپانیايی

اسپانیا، آمريکالی 

شمالی، آمريکای 

 جنوبی

 

ه )شبک کاي. آمریآر. ت

 (اکيآمر زبانیسیانگل

 

۲0۸0 

 

 انگلیسی

 

 آمريکا

 
 

 . مستندیآر. ت

 

۲0۸۸ 

 

 -روسی

 انگلیسی

 

 جهانی 

 
  کیاسپوتن ويراد

  هیروس ی)صدا

 سابق(

 

۲0۸3 

 

 زبان ۹0

 

 جهانی
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.  ی. کوي. یآر. ت

 انزبیسی)شبکه انگل

در  یراشا تود

 (ایتانيبر

 

 

۲0۸3 

 

 

 انگلیسی

 

 

 بريتانیا
 

)شبکه   چي. دویآر. ت

راشا  زبانیآلمان

 (یتود

 

 

۲0۸3 

 

 آلمانی

 

 آلمان

 

 یونيزيشبکه تلو

کاروسل  )شبکه 

 کودک و نوجوان(

 

 

۲0۸۹ 

 

 

 روسی

 

 

 جهانی

 
. فرانس  یآر. ت

 انزبی)شبکه فرانسو

 (یراشا تود

 

۲0۸7 

 

 فرانسوی

فرانسه، آمريکای 

 شمالی و آفريقا

 

 های برون مرزی روسیه های شبکهکارویژهاهداف و 
کند و به های متعدد و بسیار مهمی را دنبال میهای برون مرزی روسیه اهداف و کارويژهشبکه

ای ههای راديو و تلويزونی برون مرزی به زبانهمین دلیل است که توسعه کمی و کیفی شبکه

 میر پوتین قرار گرفته است. يمختلف مورد توجه رهبران اين کشور به ويژه ولاد

 تقویت قدرت نرم و دیپلماسي عمومي روسیه  -9

بخشی از قدرت نرم و ديپلماسی عمومی روسیه  هیروس یبرون مرز یهاشبکهترديدی نیست که 

که توسط جوزف نای روند. اصطلاح قدرت نرم المللی به شمار میای و بینهای منطقهدر عرصه
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بار در گفتمان سیاسی ولاديمیر پوتین در فوريه برای نخستینم، ابداع شده است، ۸۳۳0در سال 

در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری، پوتین مفهوم قدرت  .مورد استفاده قرار گرفت م،۲0۸۲

يابی به اهداف سیاست ها برای دستای از ابزارها و روشمجموعه»گونه توضیح داد: نرم را اين

ال يک س .«های نفوذارجی بدون استفاده از اسلحه، بلکه با استفاده از اطلاعات و ساير اهرمخ

معرفی  م،۲0۸۹فوريه ۸۲بعد، مفهوم قدرت نرم در سند رسمی سیاست خارجی روسیه در تاريخ 

طور که پوتین در مبارزات انتخاباتی گفته بود با استفاده از قدرت نرم، اعمال و تايید شد. همان

ثباتی وضعیت سیاسی کشورها به ها، بیشار بر کشورهای همسايه، دخالت در امور داخلی آنف

 وسیله دستکاری افکار عمومی کشورهای هدف قابلیت اجرايی خواهد داشت. 

سیاسی دانشگاه برکلی در مورد اهداف پوتین در قبال گسترش استاد علوم ۸استنلی فیش،

ابره الملل مخها در جامعه بینپیامی روشن برای توده ،اردپوتین قصد د» :قدرت نرم معتقد است

وی در تلاش است، مردم روسیه را به عنوان مردم عادی مثل همه جهانیان قلمداد بکند که  ،کند

های غیردولتی نسبت به تبلیغات منفی راجع به رسمیت نشناختن های غربی و سازماناز دولت

د. پوتین معتقد است، کلیساها، مساجد و معابد ما هم های مختلف در روسیه انتقاد دارهويت

بنابراين به ما بپیونديد و ما  ،ها قرار گفته استرحمانه مورد حمله لیبرالهمانند همه شما بی

نان زباهمگی برای حاکمیت فرهنگی و حق زندگیمان به همان اندازه خواهیم ايستاد که برای هم

بديهی است تحقق چنین اهدافی تنها با گسترش  .«کرديمخود در منطقه خارج نزديک ايستادگی 

لمللی اهای بینهای مجازی و خبرگزاریمرزی راديويی و تلويزيونی و نیز شبکههای برونشبکه

تاکنون توجه و  م،۲000میر پوتین از سال يپذير خواهد بود. امری که ولادو چند زبانه امکان

 ای به آن نشان داده است. اهتمام ويژه

 المللي های روسي در سطح بینگسترش زبان، فرهنگ و ارزش -0

را بايد کوشش در جهت گسترش  هیروس یمرزبرون هایشبکهدومین هدف و کارويژه مهم 

المللی دانست. فرهنگ روسی ترکیبی از زندگی های روسی در سطح بینزبان، فرهنگ و ارزش

                                                           
1 . Stanley Fish 
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جغرافیايی از بخش شرق دور و  وسیع کس است که در گسترهاسلاوهای شرق و کلیسای ارتد

 نيترشيپرگوز نی یان روسآسیايی تا بخش غربی و اروپايی در بستر تاريخ شکل گرفته است. زب

نفر  ونیلیم ۸3۹حدود  یزبان مادر یروس. در جهان است ندهيزبان پرگو نیزبان اروپا و هشتم

سازمان ملل  یزبان رسم ۶از  یکي و دانندینفر آن را به عنوان زبان دوم م ونیلیم ۸۸0است و 

 یزرگب سندگانينو یبوده و دارا یغن اریبس یروس اتیادبکه شود. ضمن آنمحسوب میمتحد 

لرمونتوف،  لیئخایم ن،ین چخوف، الکساندر پوشکاآنتو ،یفسکيداستا ودوریف ،یچون لئو تولستو

، تئاتر و موارد بايد موسیقیبه اين  .باشدیناباکوف م ریميگوگول و ولاد یکلاین ،یگورک میماکس

سینمای روسیه را نیز افزود که از سابقه بسیار طولانی برخوردار است. به همین دلیل، روسیه در 

خص الملل که به طور مشمسیر بازگشت به دوران اقتدار گذشته و احیای جايگاه خود در نظام بین

تواند به چنین ز شده است، نمیآغام،  ۲000میر پوتین در سال ياز آغاز دوره زمامداری ولاد

 تفاوت باقی بماند.     های مهمی بیمولفه

شود و در سند می لیتشک م،۲000در سال  «یزبان روس یشورا»به همین دلیل است که 

بدون »: نکته تاکید شده است که ننیز برايم،  ۲000 هيژانو ۸0در  هیروس ونیفدراس یمل تیامن

 ونیاقوام ساکن فدراس یکننده وحدت معنونیبه عنوان عامل تام یحفظ نقش موجود زبان روس

-مستقل مشترک یعضو جامعه کشورها یکشورها انیارتباط در م لهیو وس هیروس یتیچند مل

 ایدر دن یکه تحت عنوان زبان روس یدر گزارش .«ستیجامعه ممکن ن یمعنو ینوساز فع،المنا

شده  حيتصربود نیز شده  هیتهم،  ۲00۲در سال  هیروس ونیخارجه فدراس توسط وزارت امور

. توجه باشدیب ایدر دن یزبان روس یکنون تیتواند نسبت به وضعینم هیروس یپلماسياست که د

 یروس اتیآموزش و توسعه زبان و ادب ادیبن نيتربزرگنیز که ( ی)جهان روس «ریم یروسک» ادیبن

میر پوتین يبا دستور ولاد م، ۲007در سال ، با همین هدف شودمحسوب می و جهان هیدر روس

  تاسیس شده است. 

بنابراين، اين رويکرد از ابتدای زمامداری پوتین در سیاست خارجی روسیه و ديپلماسی 

-های برونعمومی اين کشور به صورت جدی مورد توجه بوده است. به همین دلیل، در شبکه

س، . فرانیآر. تی، توداشااز جمله ر شودمرزی که به زبانی غیر از زبان روسی پخش می
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شود به موازات پوشش اخبار و تحولات ، آر. يو. کی و آر. تی. آمريکا کوشش میومیالایروس

المللی معرفی شود. در اين بین، نقش و المللی، زبان و فرهنگ روسی نیز به جامعه بینبین

به سی دو زبان روسی و انگلیبسیار شايان توجه است که به . مستند یشبکه آر. تتاثیرگذاری 

 پردازد. طبیعی است که در روندالمللی میدر سطح بین هیروس عتیجامعه، فرهنگ و طب یمعرف

ای، افراد زيادی از نقاط مختلف جهان به موازات آشنايی با فرهنگ و پوشش گسترده رسانه

به  یرند که اين امرهای جامعه روسیه، اقدام به آشنايی بیشتر و فراگیری زبان روسی بگارزش

المللی خواهد شد. در سطح مناطق سهم خود موجب افزايش ضريب نفوذ روسیه در سطح بین

ر گرايانه و قومی دملیهای پیرامونی روسیه در حوزه سی. آی. اس. نیز با توجه به رشد گرايش

ريخی را ای تاهکشورهای اين مناطق که استفاده از زبان ملی و قومی و نیز توجه بیشتر به ارزش

ا هبه دنبال داشته است و همچنین گسترش نفوذ زبان انگلیسی در بین نسل جديد توسط رسانه

ها با حساسیت بالايی، توسعه و مراکز آموزشی و دانشگاهی غربی موجب شده است روس

ی رزمهای برونفرهنگ و زبان روسی را در اين مناطق مورد توجه قرار دهند. به همین دلیل، شبکه

با پخش  سعی می کنند پلانتا .آر ی.ت .آرو  ۲3 هیروسيک روسیه، شبکه بکه زبان نظیر شروس

ای هها به زبان روسی، سلطه سنتی اين زبان و به تبع آن فرهنگ و ارزشمستمر و گسترده برنامه

از اهمیت بسیار بالايی برای  اين موضوع که نمايند.حفظ را روسی در حوزه سی. آی. اس. 

 ها برخوردار است. روس

 حفظ و تداوم هژموني روسیه در حوزه سي. آی. اس. )خارج نزدیک(  -9

 هیروس یو تداوم هژمونرا بايد حفظ  هیروس مرزیبرون هایشبکهسومین هدف و کارويژه مهم 

. دانست که حوزه جغرافیايی بسیار وسیعی از آسیای مرکزی، قفقاز، . اسی. آیدر حوزه س

ياد « خارج نزديک»ها معمولاً از آن به عنوان شود و روسوپا را شامل میبالتیک و شرق ار

ی ، ملاحظات سیاسهدف و کارويژه فرهنگی و اجتماعی کنند. در واقع می توان گفت علاوه برمی

زه سی. آی. در حو هیروس مرزیبرون هایشبکهو ژئوپلیتیکی بسیار مهمی نیز در زمینه گسترش 
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 خارج نزديکدر  ۸«اسب تروا»های خود به عنوان روسیه از رسانهقع، اس. وجود دارد. در وا

تاثیر  .مريکايی کندآبازی روسی را جايگزين بازی از اين طريق تلاش دارد تا و کند میاستفاده 

های روسیه در خارج نزديک بسیار متفاوت است و با توجه به استفاده از زبان روسی، رسانه

ی های روسالمنافع، رسانهترکگسترده در کشورهای مستقل مش های خبری و سرگرمیبرنامه

براساس . ترين منابع اطلاعات برای بسیاری از شهروندان اين منطقه هستاز مهميکی 

اطلاعاتی  معیت مولداوی، تلويزيون منبع مهمدرصد از ج ۶۹برای  م،۲0۸۹ها در سال نظرسنجی

  ۲های روسی اعتماد کامل داشتند.درصد از جمعیت اين کشور نیز به رسانه ۹۹بوده است و 

های رنگی در حوزه سی. آی. اس. نیز نخبگان سیاسی روسیه را متقاعد کرد که انقلاب

-ترين مسیرها برای اطمینان از ثبات داخلی رژيمکنترل فضای تبادل اطلاعات يکی از هوشمندانه

سیاسی و مديريت روسیه در منطقه خارج نزديک خواهد بود. در اين راستا، کرملین کنترل  های

های سیاسی، اعتبار و مشروعیت ها را برای حفظ ثبات داخلی رژيماطلاعات و در نتیجه رسانه

عی در طبقات متوسط روشنفکر و قشر وسی سیاسی، جلوگیری از نفوذ بازيگران خارجیسیستم

، کرملین به صورت ۲۸با توجه به اين منطق از دهه اول قرن  .داندضروری می از نويسندگان

های منطقه خارج نزديک را برای همگرايی ای از رسانهمستقیم يا غیرمستقیم کنترل بخش عمده

 .های کلان به اختیار خود در آورده استبیشتر در سیاست

چاپ در بیشتر کشورهای خارج  نسخه ويژه قابلاز های پرتیراژ روسی برخی از روزنامه

 3و اينوسمی ۹های روسی همانند ريانووستی، رِگنومنزديک برخوردارند. علاوه بر اين خبرگزاری

نگاران کشورهای خارج نزديک است. به مثابه دريچه اصلی سیاست جهانی برای روزنامه

ک، ويی در خارج نزديهای رادياندازی ايستگاهها و راهخبرگزاری اسپوتنیک هم با تاسیس شعبه

ها توسط روسیه در خارج ابزارسازی رسانه است.موجب تاثیرگذاری بر مردمان اين مناطق شده 

نزديک طی مبارزات انتخاباتی کشورهای منطقه و يا زمانی که کشورهای هدف با ناديده گرفتن 

                                                           
1 . Trojan Horse 

2 . (IPP,2015) 

3  . Regnum 

4 . Inosmi 
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ه است. مشاهدکردن مداخلات روسیه هستند به خوبی قابل دنبال محکوممناقع سیاسی روسیه به

يک نمونه  -الکساندر لوکاشنکو-در مورد رهبر بلاروس  ۸« پدرخوانده»به عنوان مثال مستند 

لويزيونی های تکلاسیک در اين زمینه است. پخش تلويزيونی اين مستند توسط يکی از شبکه

ای و زمانی که لوکاشنکو تمايل زيادی برم، ۲0۸0از انتخابات بلاروس در سال  مهم روسیه قبل

ارتباط با اتحاديه اروپا نشان داده بود به انجام رسید. در اين فیلم نقض فاحش حقوق بشر در 

بلاروس و نشان دادن لوکاشنکو به عنوان ديکتاتوری که برای حفظ قدرت خود حاضر به هر 

 .ای است، نمايش داده شدراهکاری و با هر هزينه

به م،  ۲0۸0و  م۲003های خابات سالهای روسیه در انتدر اوکراين نیز حمايت رسانه

ای ترين ابزار رسانهجمهور سابق بسیار کمک کرده بود. با اين حال، واضحرئیس ۲يانوکوويچ،

رخ داد. اهداف اصلی م،  ۲0۸۹تا  م۲0۸۹های توسط کرملین طی بحران اوکراين در سال

رار يف را زير فشار قمقامات کیهای روسی در ارتباط با بحران اوکراين اين بوده است که رسانه

توانايی دولت اوکراين در ی کنند. عدمزدهند و رويدادها را همسو با اهداف خود بازسا

گرايی روايت سازی نسبت به خطر غربهای اين کشور به روسیه، آگاهبازپرداخت بدهی

 د. کردنهای روسی طی بحران اوکراين آن را دنبال میای بود که رسانههوشمندانه

 الحاقای مسکو در جريان فرمانده ارشد وقت نیروهای ناتو رويکرد رسانه ۹،فلیپ بريدلاو

 هایحضور روسیه با کمک شبکهمعتقد بود، انگیز خوانده و منطقه کريمه به خاک روسیه را حیرت

نفوذ  3ترين حمله غافلگیرکننده در يک جنگ اطلاعاتی در تاريخ بود.توجهجالب آن تلويزيونی

شبکه تلويزيونی  ۸3يف حدود های روسی در مناطق بحرانی، موجب شد تا مقامات کیرسانه

 ۲3نیز مولداوی فعالیت راديو م، ۲0۸۹ی ملی خود حذف کنند. در سال هاروسیه را از شبکه

رون ی بهاهدف اصلی روسیه از تاکید بر رسانه .روسیه در خاک خود را به حالت تعلیق در آورد

های پذيرش روايت یهی و هدايت افکار عمومی کشورهای خارج نزديک در راستادشکل مرزی،

                                                           
1 . The God Father 

2 . Yanukovych 

3 . Flip Bradlow 

4 . Hamedi, Op. Cit. 
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المللی و همگرايی در مسائل راهبردی جهانی بوده است. های بینها و بحرانروسی از پديده

گذرد، ها میکه مدت کوتاهی از تاسیس آنرغم اينخبرگزاری اسپوتنیک و تلويزيون راشاتودی به

افکار عمومی کشورهای خارج نزديک برقرار نمايند. به عنوان مثال، با نزديکی اند روابط توانسته

ستی شد که در همه کشورهای خارج نزديک وجايگزين ريانوم،  ۲0۸3اسپوتنیک که در سال 

یت کند؛ توانسته است محبوبهای ملی و محلی منطقه تولید محتوا میخبرنگار دارد و به همه زبان

 ت آورد.مردم به دسبین زيادی 

 ای جهان غرب مقابله با اقدامات رسانه :اهروس ریو اصلاح تصو یبرندساز -4

ن کشور المللی آهای داخلی و بینها و اقدامريزیها، برنامهتصوير هر کشوری بنابر سیاست لااصو

المللی  امروزه از اصول اساسی کشورداری جديد و مبنای گیرد. مديريت تصوير بینشکل می

از يک « سازی ملیتصوير»و « برندسازی»برآيند اين امر . ها استالمللی ملتای و بینمنطقهنفوذ 

المللی است. در مورد جامعه روسیه واقعیت آن است که به دلیل عملکرد کشور در عرصه بین

 ای جهان غرب،رهبران روسیه در عرصه داخلی و خارجی و نیز کمپین تبلیغاتی شديد رسانه

المللی به ويژه در جهان غرب در چند دهه ی و مخدوش از روسیه در سطح بینتصويری منف

های تاريخی آن به دوران روسیه تزاری و اتحاد جماهیر گذشته ايجاد شده است که البته ريشه

 گردد. شوروی بر می

تا کنون(، مسائل م،  ۲000طی دو دهه گذشته يعنی در دوران زمامداری پوتین )از سال 

م،  ۲00۶المللی شد. به عنوان مثال، در سال وجب تخريب تصوير روسیه در سطح بینمتعددی م

که جنگ پنج روزه م،  ۲00۱که روسیه جريان گاز صادراتی به اوکراين را قطع کرد و در سال 

ملی « ردينگب» تصويرسازیبر اوستیای جنوبی بین روسیه و گرجستان درگرفت، اين دو تحول 

اشغال خاک اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به . دی برجای گذاشتروسیه تاثیر منفی زيا

، ربی غخاک روسیه نیز به تصوير روسیه ضربه بزرگی زد و در اين زمینه در مطبوعات دنیا

گر و اوکراين نیز به عنوان کشوری تحت سلطه تبديل شدند. روسیه به عنوان کشوری اشغال

 نیشیوس پجاس ،پالياسکر یسرگئ تياز جمله مسمو ایتانيو قتل اتباع روس در بر هيبحران سور
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 دیمانجا هیو روس یغرب یکشورها هایپلماتيو دخترش که به اخراج و کاهش متقابل د هیروس

نگاران در داخل روسیه نیز به موازات بازداشت و اعمال فشار بر مخالفان سیاسی و روزنامه

 که البته در اين بینه در جهان غرب شد. ای علیه روسیموجب تشديد اين فضای منفی رسانه

 داند. می «یهراسهیروس»ناشی از از انتقادات غرب را  یبخش همواره  هیروسدولت 

م مرزی را به دلیل ارتباط مستقیهای بروندر چنین شرايطی دولت روسیه، گسترش رسانه

با شهروندان و نخبگان جوامع غربی به منزله راهکاری موثر برای مقابله با فشارهای سیاسی و 

به صورت جدی مورد توجه قرار  اهروس ريو اصلاح تصو یبرندسازتبلیغاتی جهان غرب و نیز 

در دو دهه گذشته بوده مرزی روسیه برون هایرسانهداد که برآيند آن گسترش کمی و کیفی 

 یبروکسل در گزارش یریگمیتصم یدر شورا ۸«نزیمارت یلیمرکز تحل»است. بی دلیل نیست که 

 هیروس یهامطبوعات و رسانه که اذعان کرده بود به اين نکته ۲«با لباس گوسفند یخرس»با عنوان 

 یفکار عمومبر ا یادينفوذ ز ،گازتا هستند ايسکایو راس یراشاتود ک،یآنها اسپوتن نيکه موثرتر

 ه،یبه روس مهيو الحاق کر نيس از تحولات اوکرابه طور مشخص، پ .نددار يیشهروندان اروپا

 یچه نگراناست. آن افتهنیز ي یفزون هیروس یارسانه یهاتیدرباره فعال يیاروپا یکشورها ینگران

است.  یمطرح روس یهارسانه یجهان یگذارو هدف یتهاجم کرديرو کند،یم دياروپا را تشد

 یدر راستا و یسلب ،یتدافع شتریب هیروس یارسانه یهاکنش ش،یتا چند سال پ اگر»بنابراين 

 ر،یاخ یهااست، در سال گرفتهیکشور صورت م نيا کياروپا در خارج نزد ندهينفوذ فزا ديتحد

 اروپا در چارچوب یو اجتماع یاسیس یهاشيبر پو یارسانه یبه دنبال اثرگذار یمقامات روس

 .«اندمنافع خود بوده

اروپا در  یراست و چپ افراط استمدارانیکارشناسان، حضور سبرخی از زعم  هب

و  يیضداروپا عمدتاً یهاشيشده است که گرا یموجب جذب مخاطبان ،یروس یهاشبکه

ر و ها اخباشبکه نيکه ا انددهیباور رس نيبه ا یروس یهادارند. مخاطبان شبکه يیکايمرآضد

 تيراست. کارزار اشغال والرندیگیم دهيناد یاصل انيجر یهاکه رسانه دهندیرا پوشش م یمسائل

                                                           
1 . Martens Centre 

2 . The Bear in Sheep's Clothing 
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ذکور، م استمدارانیدادن به سدانمیبا  هیمسائل هستند. روس نياز جمله ا کسیلیکيو يیو رسوا

 یتیاکمح یدموکراس تيو تقو یدموکراس برالیل یاروپا و مدل حکمران هياتحاد فیتضع یدر پ

ر موث ریرا غ هیروس هیاروپا عل یهاميآن هستند که تحر یدر پ هیروس یجهان یهارسانه است.

 .را برجسته سازند یدر حوزه انرژ ژهيوبه هیبه روس يیاروپا یکشورها ازینشان دهند و ن

دوران  در هیروس یهاکه رسانه شودیمربوط م یراتیاروپا به تاث یاز نگرانديگر  یبخش

اروپا  یاو رسانه یاسیکه مورد توجه محافل س یاز موارد یکي. ننديآفریم یپرسانتخابات و همه

اروپا  هيخروج انگلستان از اتحاد یپرسهمه جيبر نتا یرگذاریتاث یبرا هیقرار گرفت، تلاش روس

داران خروج رفمواضع ط شتریب ،یپرسهمه نيا انيدر جر ،یتودو راشا کی( بود. اسپوتنگزيت)بر

به همین دلیل،  ها مطرح شد.رسانه نيمخالفان خروج کمتر در ا یهادگاهيرا منتشر کردند و د

سخ دهد. پا هاینگران نيبه ا هیضد روس یاقطعنامه بياروپا تلاش کرد با تصو هيپارلمان اتحاد

 «کیسپوتنا» یو خبرگزار «یتودراشا» یونيزياز جمله شبکه تلو هیروس یدولت یهارسانه قطعنامه،

را  هانآدروغ متهم کرده و  غاتیاروپا و انتشار تبل هياتحاد یکشورها نیدر ب یافکنرا به تفرقه

 ةحوز ی، به کشورهاشتدا یقطعنامه که جنبه مشورت نيا بود.کرده  یداعش معرف فيردهم

بودجه  ه،یوسبا ر یغاتیو تبل یجنگ اطلاعات یخود برا یگذارهيدر سرماکرده بود  شنهادیپ هياتحاد

 یریکارگا بهکه ب بود را متهم کرده یروس یدولت یهااروپا، رسانه پارلمان .رندیدر نظر بگ یشتریب

 یاهشبکه اي «یقلاب یهایخبرگزار»و ماهواره،  ونيزيفکر، تلو یهااتاق« گسترده یابزارها» 

 جاديو ا کیدموکرات یهارزشا دنیبه چالش کش ،«نیاخبار دروغ»مشغول پخش  ،یاجتماع

، «قانون ثبت عوامل خارجی»وزارت دادگستری آمريکا نیز به موجب  در اروپا هستند. یدودستگ

. یر. تآمعرفی نمود. دلیل اين امر نقش شبکه « عامل بیگانه»را به عنوان  کايآمردر . یشبکه آر. ت

 شد. به عنوان بخشی از پروپاگاندای دولت روسیه اعلام  کايآمردر 
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  9روسکماندزور -خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعي 

سازمان خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی فدراسیون 

م، تاسیس شد. وظیفه اين سازمان نظارت بر حوزه مخابرات، فناوری ۲00۱ماه می  ۶روسیه در 

 ارتباطات جمعی می باشد. اطلاعات و

دستگاه اجرايی فدرال روسیه است که مسئول سانسور در رسانه ها و  «روسکماندزور»

ارتباطات است. رسانه های الکترونیکی، ارتباطات جمعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظارت 

اندهی بر پیروی از قانون حمايت از محرمانه بودن داده های شخصی در حال پردازش و سازم

 نحوه کار فرکانس های راديويی از جمله حوزه های فعالیت اين سازمان می باشد.

گونه آمار نیروی انسانی و مطابق دستورالعمل های صادره اين سرويس فدرال ارائه هر 

تشکیلات اداری و انتشار هر گونه اطلاعات مالی از طرف شبکه ها و رسانه های ارتباط جمعی 

 در فدراسیون روسیه ممنوع می باشد.

                                                           
1  .roskomnadzore 
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 انگلستانهای برون مرزی فصل دوم: رسانه

 انگلستاندر  رادیو و تلویزیون
 :هستند انگلستانارائه خدمات راديو و تلويزيون در مسئول سه نهاد دولتی 

 سی( شامل خدمات تلويزيونی و راديويی  .بی .)بی انگلستانشرکت رسانه ای  -

برای  گذاری قانونسی( برای ارائه گواهی ها و  .تی .کمیسیون تلويزيون مستقل )آی -

 سی .بی .شبکه های تلويزيونی کابلی و ماهواره ای به جز بی

 سی .بی .مرکز مجوز و مقررات راديويی به جز بی -

و علاقمندی آنها عمدتا  دنتلويزيون دار ،م۸۳70نوارهای بريتانیايی از دهه درصد از خا ۳۱

( و دو ۲سی  .بی .بیو  ۸سی  .بی .سی )بی .بی .چهار شبکه شامل دو شبکه متعلق به بی به

 . می باشد( 3وی و کانال  .تی .شبکه تجاری )آی

هر خانوار صاحب تلويزيون بايد سالانه بابت دريافت اين شبکه های تلويزيونی آبونمان 

درآمدهای ناشی از  پوند است.۸۹۹ حدود برای تلويزيون رنگی سالانه پرداخت کند. هزينه آن
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بودجه شبکه های راديويی و تلويزيونی برون مرزی انگلستان  آبونمان، يکی از منابع اصلی تامین

 می باشد.

 سي .بي .بيرادیو 
به کار کرد. نخستین آزمون  شروع به مديريت جان ريث م، ۸۳۲۲نوامبر سی از  .بی .راديو بی

بود که طی آن، اين شبکه م، ۸۳۲۶اعتصاب عمومی سال  سی .بی. بی کارکردتعیین نقش و برای 

با استفاده از تعطیلی مطبوعات، خود را به عنوان کانال اصلی خبررسانی در اذهان جا راديويی 

سی به عنوان يک مؤسسة ملی، طی جنگ جهانی دوم، به دلیل توانايی آن . بی. انداخت. نقش بی

ها و عمل کردن به صورت ابزاری برای همبستگی اجتماعی، تثبیت در خبررسانی و بسیج حمايت

 شد.

اندازی سی به صورت آزمايشی، پخش تلويزيونی را به عنوان مکمل راديو، با راه. بی. بی

 ، فعالیتآغاز کرد که با فراگیر شدن جنگ جهانی دومم، ۸۳۹۶ ای محلی و کوچک، در سالشبکه

پخش تلويزيونی از سر گرفته شد، استقبال مردم از آن  م،۸۳3۶آن قطع شد. هنگامی که در سال 

ر ری ملکه الیزابت دوم دايش يافت تا اينکه در جريان پخش مراسم تاجگذاافزبصورت مستمر

 میلیون بیننده را به خود مشغول کرد. ۲0اين رسانه تقريباً  م،۸۳۹۹سال 

 : تصویری از نمای داخلي رادیو بي. بي. سي. در آغاز فعالیت9-0شکل  
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فرهنگ،  با وزارت سی تحت يک منشور سلطنتی تأسیس شد و براساس توافق. بی. بی

 کند.فعالیت می انگلستانرسانه و ورزش دولت 

به صورت هیئت امنايی اداره می شد که اعضای  م،۲0۸7تا م،  ۲007از سال سی  .بی .بی

هیئت امنا منحل شد و ، م ۲0۸7آن توسط ملکه و به سفارش دولت تعیین می شدند اما در سال 

عضو آن به  3عضو داد. رئیس و  ۸۲رئیس و سی متشکل از  .بی .جای خود را به هئیت بی

ملت ولز، ايرلند شمالی، انگلیس و اسکاتلند توسط شورای خصوصی ملکه تعیین  3نمايندگی از 

و ساير اعضا توسط اين هیئت انتخاب می شوند. در نهايت اين هیئت هم وظیفه تعیین اعضای 

 دارد.سی را بر عهده  .بی .کمیته اجرايی يعنی مقامات اجرايی بی

 .بی .همچنان بودجه راديو بی ،سی .بی .اصلاحات صورت گرفته در ساختار بی علیرغم

بايد خودش هزينه در ظاهر سی  .بی .اما تلويزيون بی .سی را وزارت امور خارجه تامین می کند

ز دارندگان سی ا. بی. سی پرداخت آبونمان بی. بی. اش را تامین کند. البته منشور سلطنتی بی

 ین کرده است.متضم،  ۲0۲7لويزيون به اين رسانه را تا سال ت

درصد از سهم مخاطبان تلويزيونی  30سی تقريبا . بی. سال پیش، کانال يک و دو بی ۲0

 کاهش پیدا کرد.درصد  ۲7به م، ۲0۸۱سال در را به خود اختصاص داده بود که اين رقم 

اين رسانه در وهله اول با کارمزد پروانه سی،  بودجه . بی. سايت بیبر اساس توضیح وب

 های تابعه تجاری و تبلیغاتشرکتاز فعالیت سی تامین می شود و با درآمد ناشی . بی. بی

میلیون  ۲۱۳در مجموع م، ۲0۲0تا پايان م،  ۲0۸۹سی ورلد از  .بی .شود. همچنین بیتکمیل می

 دريافت کرده است. کمک  انگلستانپوند از دولت 

گاه بر اساس منشور سلطنتی تاسیس شده اما برای اينکه يک سازمان مستقل و اين بن

« خدمات عمومی»به عنوان يک سازمان  انگلستانغیردولتی محسوب شود، در تشکیلات اداری 

شود. بنابراين حتی به طور رسمی در مقابل پارلمان نیز پاسخگو نیست و فقط در شناخته می

 .مسئول است ،مقابل مقام سلطنت
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 نقش هیئت امنا در اداره بي. بي. سي

زمان شروع به عنوان يک رسانه عمومی در چارچوب منشور سلطنتی از سال  بی. بی. سی در

، ئیسسه بود. پیشنهاد رم، دارای هیئت رئی۲00۶خرين بازبینی منشور سلطنتی در سال آ، تا م۸۳۲7

يت و بازبینی شکايات از وظايف اطمینان از پیاده سازی راهبردها توسط مدير ،تايید خط مشی

عضو هیات امنا از جمله ريیس از سوی وزير)وزير ۸۲ت امنا تلقی می شود.  هر يک از اين ئهی

 فرهنگ رسانه و ورزش ( منصوب می شدند.

 به قرار زير مشخص شد:م،  ۲0۸۹در سال  بی. بی. سی اعلای  اهداف

 محتوا  متمايز و تولید خلاق -

 کردن بی. بی. سیوری برخط برای شخصی آنو -

  مخاطبان بی. بی. سیبه همه  آزادو  آمد، کاربی تزويرت رسانی مخد -

 دنیا زبان 42به بیش از بي. بي. سي سرویس جهاني  خبرانتشار 

، یسی اعلام کرد که شبکه های خود به زبان های بلغاری، کروات .بی .بی م،۲00۹اکتبر  ۲۹در 

 نیايی و تايلندی را تا مارس، لهستانی، اسلوواکیايی، اسلووی، قزاقانیستچک، يونانی، مجار

رای سی عربی را ب .بی .سی فارسی و بی .بی .تا هزينه راه اندازی بی .تعطیل می کندم، ۲00۶

م،  ۲00۱اوت اول سی رومانیايی هم از  .بی .تامین کند. شبکه بی م،۲007آغاز به کار در سال 

  شد. تعطیل
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 تصویری از نمای داخلي شبکه تلویزیوني بي. بي. سي 0-0شکل  

 

سی، هر سرويس جديد يا هرگونه تغییر قابل توجه در  .بی .براساس اسناد بالادستی بی

روی  م،۲0۸7ی که به جای هیئت امنا از سال س .یب .یب تیئهسرويس های موجود بايد توسط 

 را لحاظ کرده که عبارتند از:کار آمده، ارزيابی و تايید شود. اين فرآيند چند شرط 

 حد بر مخاطبان تاثیر دارد؟چه تاثیر در مخاطبان: سرويس جديد تا  -

 هزينه: ملاحظات مالی اين سرويس چیست؟ -

 تازگی سرويس: اين خدمت جديد تا چه حد ورود به يک حوزه جديد است؟ -

 طول مدت سرويس دهی: ارائه اين سرويس چه مدت خواهد بود؟ -

 عار بي. بي. سيتاریخچه نماد و ش

گفتگوی صلح آمیز »نماد و شعاری انتخاب کرد. شعار اين رسانه م، ۸۳۲7. سی در مارس بی .بی

  تعیین شد. ۸«میان ملت ها

 نمادی که اکنون هم استفاده می شود نیز به شکل زير است:

                                                           
1 .Nation shall speak peace unto nation 
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 تصویری از نماد شبکه بي. بي. سي: 9-0شکل 

 

 ه است.شبک انگلیسیشیر نماد ملی انگلیس است و وجود آن بیانگر هويت  شیر: حیوان

مشعل و صاعقه: شیر يک مشعل روشن به دست گرفته که بیانگر انتقال و پخش 

 محتواست.

  سرعت بالا در انتقال اطلاعات است.عقاب ها: عقاب ها نماد 

 سی در همه کره زمین است. .بی .کره زمین روی سپر: به معنای فعالیت جهانی بی

 7ستاره ها: هفت ستاره روی سپر ديده می شود که نماد بخت و اقبال هستند. همچنین 

 سیاره موجود در منظومه شمسی و عرصه گسترده فعالیت بی بی سی است. 7نشانه 

 انگلستانهای برون مرزی شبکه
 .بی»سی در حوزه بین الملل اصولا به دو بخش اخبار جهانی و شرکت تجاری  .بی .ماموريت بی

مرتبط است. تمامی سرويس های خبری بر اهداف عمومی جهانی تمرکز دارند. « سی هانی .بی

اين هدف را با سرويس های بین المللی گسترده با هدف برآورده  ،سی .بی .بخش خبر جهانی بی

 ان در سراسر کره زمین محقق می کند.کردن نیازهای خاصی از مخاطب
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 سی در حوزه بین الملل را می توان در سه بخش دسته بندی کرد: .بی .ماموريت بی

 به دنیا انگلستانمعرفی  -

ين می توانند با پرداخت آبونمان، بهتر انگلستان: شهروندان انگلستانمعرفی دنیا به  -

 ند.ترين اخبار دنیا را بشنو ايده ها، استعدادها و مهم

 سی .بی .ارزش آفرينی مالی برای بی -

 انگلستاناصول ثابت شبکه های برون مرزی در 

سرويس های بین المللی بايد علاوه بر انعکاس ظرفیت تجاری، ماموريت عمومی را  -

هم منعکس کند. ماموريت عمومی رويکردی واحد برای اخبار بین المللی است که 

يت دادن به کیفیت و ارائه بهترين خبرنگاری ومات به مخاطبان را با تمرکز بر اولخد

 در جهان از راه پلتفرم های مختلف ارائه می دهد.

 سی باشد. .بی .نظارت بر تمامی اخبار بايد در کنترل هیئت بی -

دسته انگلیسی، ساير زبان های مهم  ۹سی به  .بی .سرويس های برون مرزی بی -

هايی با نیازهای خاص شامل  همچون عربی، چینی، اسپانیايی و سرويس های زبان

ا الی، آذری و فرانسوی ويژه آفريقهفارسی، پشتو، سومالی، ازبکی، نپالی، اردو، سین

 تقسیم می شود.

 BBCبه صورت موج کوتاه با عنوانم،  ۸۳۹۲سی در سال  .بی .سرويس برون مرزی بی

Empire Service   آغاز به فعالیت کرد. هدف از راه اندازی اين سرويس، ارائه خدمات به

 بريتانیا بود. در ابتدا انتظارات از ايناستعماری مخاطبان انگلیسی زبان در سراسر امپراطوری 

سرويس کم بود و بیشتر برنامه ها هم به منظور کاهش هزينه ها از همان برنامه های داخل بريتانیا 

عرب به ويژه مصری و بعد هم ن اما به مرور با استخدام گروهی از خبرنگارا ديد.استفاده می گر

 شنوندگان افزايش ،دانان و خوانندگان در برنامه ها مداران، موسیقی مشارکت گسترده سیاست

 پیدا کردند. 
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بود که حدود م،  ۲0۸۹نفر در سال  773۸سی حدود  .بی .کارمندان سرويس جهانی بی

کشور مستقر بودند. ترکیب نیروی کاری  3۹و در  انگلستانها در خارج از  يک چهارم از آن

 ماهیت چند زبانی آن را حفظ کرده و نسبت کارکنان مرد و زن هم تقريبا برابر است. 

 انجمن فعالیت های بین المللي شبکه های برون مرزی

از سال   BBC Media Actionبخش انجمن فعالیت های بین المللی بی بی سی با عنوان 

استفاده از  اهداف اعلامی اشدر کشورهای در حال توسعه فعالیت خود را آغاز کرده و  م،۸۳۳۳

رسانه برای کاهش فقر و ترويج حقوق بشر و همچنین آموزش به تولیدکنندگان رسانه و 

 گزارشگران محلی است. اهداف اين انجمن به طور خلاصه به شرح زير است:

 بخشی میان خوانندگانآگاهی  -

 تحت تاثیر قرار دادن رفتارها -

 تاثیر بر سیاست -

 انتقال دانش و مهارت -

 تصویری از نماد فعالیت های بین المللي شبکه بي. بي. سي: 4-0شکل 

 

ن گروه همی ابتکارسی فارسی زبان به  .بی .اين است که بی ،نکته مهم درباره اين انجمن

 ۸۹0با هدف آموزش به بیش از  م،۲007تا دسامبر م،  ۲00۶راه اندازی شد. اين انجمن از ژانويه 

رد. يکی نیرو تربیت ک ،سی فارسی .بی .خبرنگار به صورت حضوری در کشور ترکیه برای بی
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از فعالیت های مهم هم راه اندازی پروژه زيگ زاگ بود که هدف آن رشد مهارت خبرنگاری 

میان جوانان ايرانی بود. در اين پروژه نوعی اتاق خبر مجازی تعاملی راه اندازی شد. در اين 

پروژه، ايده خبری داده می شد، سناريوی اولیه نوشته می شد، کارآموزان خبر را تهیه می کردند، 

اصلی ترين منبع بودجه  خبر منتشر می شد و عموم مخاطبان نسبت به آن بازخورد می دادند.

 ين انجمن، دپارتمان دولت بريتانیا برای توسعه بین الملل است.ا

میلیون  ۸۹میلیون پوندی و بودجه سالانه  ۲00سی فارسی با سرمايه گذاری حدود  .بی .بی

 آغاز به کار کرد.  م،۲00۳پوندی از 

 انگلستانهزینه های شبکه های برون مرزی 

 انگلستان GDPبه  تصویری از هزینه های بي. بي. سي نسبت: 1-0شکل 

 تصویری از هزینه های بي. بي. سي به میلیارد پوند: 6-0شکل 
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 انگلستانصرفه جویي در هزینه های شبکه های برون مرزی 

 ونیلیم ۱0کند که  يیجوپوند صرفه ونیلیم ۱00 دياعلام کرد که بام،  ۲0۸۶در سال  یس. یب. یب

 ونیلیم 30 م،۲0۸۶-۲0۸۳چهار سال  درکه با اين سیاست  خواهد بود یسیآن در بخش خبر انگل

 در بخش خبر اعمال شده است. یمال يیجوپوند صرفه

يل اين تعدسی تعديل شده اند که  .بی .تاکنون صدها نفر از نیروهای بی م،۲0۸۶از سال 

 .است ،م ۲0۲۲دی اين سازمان تا سال میلیون پون ۱0نیرو در راستای برنامه کاهش هزينه

 انگلستان وی .تي .آیشبکه تلویزیوني 
خط مشی کلی شبکه مستقل تلويزيونی  م،۸۳۹۹با روی کار آمدن وينستون چرچیل در سال 

ITV)   تدوين شد و يک سال بعد اين شبکه به وجود آمد. م،۸۳۹3( بر اساس قانون تلويزيون 

است و بیشتر هزينه اين دو  3وی و کانال  .تی .مرکز تلويزيون مستقل )ايبا( مالک آی

 شبکه از تبلیغات حاصل می شود.

اکنون است و هم شروع به کار کرده م،۸۳۹۹سپتامبر  ۲۲ خيدر تار یونيزيشبکه تلو نيا

 است.  افتيمانش قابل در ايرمن و جز رهيدر انگلستان، ولز، جنوب اسکاتلند، جز

 تلویزیوني آی. تي. ویتصویری از نمای داخلي شبکه : 7-0شکل 
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 اسکای نیوزماهواره ای شبکه 
ساعته است که  ۲3المللی ای و بینمنطقه کننده خبرپخش ایاهوارهتلويزيون ماسکای نیوز يک 

 .مللی استالبینرخدادهای تأکید آن بر اخبار بريتانیا و 

گذارد. اسکای اين سرويس، بر اخبار گردشی شامل آخرين خبرهای فوری اهمیت می

 نسخه پیشین، به علاوه نیوزيلندو  استرالیاای اين شبکه در های منطقهچنین میزبان نسخهنیوز هم

ای ای را از کانال اسکشده ایالمللی منطقهنسخه بین علاوه بر آنآن در ايرلند است. اسکای نیوز 

 .دهد که در اروپا و آسیا در دسترس استالمللی ارائه مینیوز بین

برای دوازدهمین بار به عنوان شبکه خبری سال از سوی م،  ۲0۸۳اين شبکه در سال 

 جامعه تلويزيون سلطنتی انتخاب شد. 

 تلویزیوني اسکای نیوز تصویری از نمای داخلي شبکه: 8-0شکل 

 

 

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/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 ایتانیبربرون مرزی مستقر در رسانه های سایر 
، رسانه های خارجیِ زيادی هم مقر خود را در انگلیس تاسیس رسانه هايی که گفته شدعلاوه بر 

 .یدلم»، «آی .ايست .میدل»که به عنوان مثال می توان به  يا مورد حمايت لندن قرار دارند کرده اند

 ايران اينترنشنال اشاره کرد.  و «مانیتور .ايست

 آی .ایست .میدلدرگاه خبری 

پردازد. می غرب آسیادرگاه خبری آنلاينی است که به گزارش رويدادهای  «آی .ايست .میدل»

تاسیس شد و سردبیر آن ديويد هرست، از نويسندگان ارشد م،  ۲0۸3آی سال  .ايست .میدل

، از وقتکارمند تمام ۲0ت و علاوه بر آن در لندن اسسابق روزنامه گاردين است. مقر 

که اين رسانه تحت  در مراکز رسانه ای شايع است گیرد.نگاران مستقل نیز کمک میهروزنام

 . قرار داردحمايت اخوان المسلمین و دولت قطر 

 مانیتور .ایست .میدلسازمان مطبوعاتي 

ژوئیه  ۸يک سازمان مطبوعاتی غیرانتفاعی مستقر در لندن است که از  «مانیتور .ايست .میدل»

اشغالی  نفلسطی به مربوط موضوعات بر بیشتر مانیتور .ايست .میدل. کرد کار به آغازم،  ۲00۳

مطلب  های انگلیسی و اسپانیايینیز به زبانسیا آغرب  مسائل درباره کلی طور به اما است متمرکز

 کند.منتشر می

 ایران اینترنشناللویزیوني فارسي زبان شبکه ت

ران در اخبار مربوط به اي سیاهه نمايیايران اينترنشنال يک شبکه فارسی زبان است که با هدف 

های خود را در ايران، پخش برنامه در آستانه انتخابات رياست جمهوری و، ۸۹۳۶ارديبهشت  ۲۳

 .به صورت زنده آغاز کرد
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است که عادل  Global Media Circulatingامتیاز شبکه متعلق به يک شرکتی به نام 

 سعودی عربستانگذاران اين شبکه تبعه مالک آن است. سرمايهسعودی عبدالکريم اهل عربستان 

 چونسعودی  عربستان ایرسانه هایغول با طولانی همکاری سابقه عبدالکريم عادل. هستند

 بکهش پیشین مدير و بازاريابی و پژوهش سعودی گروههیئت مديره  عضو راشد، عبدالرحمن

 .دارد را الاوسط الشرق روزنامه سابق سردبیر و العربیه

، . سی فارسیبی .شماری از خبرنگاران بیبا بودجه ای هنگفت، ايران اينترنشال که 

ها مواضع ضد مريکا و ... را به کار گرفته است در قالب خبرها و گزارش آتلويزيون صدای 

و به عنوان بازوی رسانه ای مشترک ارتجاع عرب و استعمار انگلیس  دارد ايران جمهوری اسلامی

   علیه ايران ايفای نقش می کند.

 تصویری از نمای داخلي شبکه تلویزیوني ایران اینترنشنال: 1-0شکل 

 سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه ای بریتانیا آفکام
م کننده یتشکیل شد در واقع سازمان تنظ م،۲00۹دسامبر  ۲۳بريتانیا )آفکام( که اداره ارتباطات 

 م،۲00۹مصوب  انگلستاناست. آفکام در ذيل قانون ارتباطات  انگلستانای مقررات رسانه

های راديويی، های ايستگاهآفکام بر فعالیت ( فعالیت خود را آغاز کرد.انگلستان)مصوبه پارلمان 

سیم )از یب دستگاه های ط ثابت دوربرد تلفنی و موبايل و بر امواج راديويی وتلويزيونی، خطو
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آفکام که از طريق پول . کندها( نظارت میها قايقها تا امواج مورد استفادهامواج راديويی تاکسی

پاسخگو است،  انگلستان شود و در برابر پارلمانصنايع ارتباطی و اعتبارات پارلمانی اداره می

ها، تعرض به حريم خصوصی و برخورد غیرمنصفانه اند نسبت به محتوای مضر رسانهتومی

 .ها با مخاطبان واکنش نشان دهدرسانه

ت است ئنام دارد و همین هی (Board) تئهی ،گیری در آفکامترين پیکره تصمیماصلی

ی اجراي ت دارای يک رئیس غیر اجرايی، مديرانئهی. کندکه تصمیمات استراتژيک را اخذ می

)مشتمل بر مدير کل اجرايی( و مديران غیر اجرايی است. گردانندگان آفکام در واقع همین 

 .ت پاسخگو بايد باشندئمديران اجرايی هستند که در برابر هی

با  (Communications Act) ت آفکام و کمیته اجرايی طبق قانون ارتباطاتئکار هی

توان به پنل رود که از جمله میورتی به پیش میهای مشها و کمیتهتئهی اطلاع تعدادی از

ز و به لس، ايرلند شمالی، اسکاتلند و وهای مشورتی انگلیارتباطات مصرف کنندگان و به کمیته

 .ت مشورتی طیف آفکام و کمیته مشورتی سالمندان و معلولان اشاره کردئهی

ت منافع کسانی اس و هايکی از وظايف قانونی آفکام در نظر گرفتن تصمیمات و ديدگاه

کنند. عملکردهای آفکام از سوی يک مدير ارشد در های مختلف بريتانیا زندگی میکه در بخش

طی سال های اخیر سکوت و حتی موضع  .شودگلاسگو، کارديف، بلفاست و لندن هدايت می

ها مصاحبه  تتائید آفکام در مقابل برخی از شبکه ها نظیر ايران اينترنشنال که آشکارا با تروريس

يا از آنها حمايت می کند از يک سو و اعمال فشار اين اداره به فعالیت های شبکه های مستقل 

بوده و  فاقد بیطرفی آفکامنظیر پرس تی وی، اين ديدگاه را تقويت کرده است که فعالیت های 

 بر اساس رويکرد سیاسی صورت می گیرد.  
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 (آفکامه ارتباطات انگلستان )تصویری از نمای ساختمان ادار: 92-0شکل 

 انگلستانتاریخچه تحولات رسانه ها در 
از قدمت ديرينه ای برخوردارند. خبرگزاری رويترز و شبکه راديويی بی  انگلستانرسانه ها در 

 هستند. اين رسانه ها اغلب شنیداریبی سی در زمره قديمی ترين رسانه های خبری نوشتاری و 

به  شتربی انگلستاندر چارچوب سیاست مالکان و صاحبانشان عمل می کنند. رسانه های فراملی 

 عمل می کنند.  انگلستان عنوان بازوی ديپلماسی عمومی 

به صورت نانوشته پرداختن به اطلاعات منفی مربوط به خاندان دربار  انگلیسیرسانه های 

ان يک خط قرمز تلقی می کنند. سیاستمداران که بیشتر در مجلس و دولت قرار و ملکه را به عنو

نظام تلقی می شوند. اين موضوع سبب شده است تا مواضع و سیاست  بیرونیدارند اغلب لايه 

سانی نقد شود. نحوه بازتاب رسانه ای اين موضوع موجب می شود تا اين ذهنیت در آن ها به آ

را نقد می  انگلستان، نهادهای قدرت در آزادی کامله رسانه ها با افکار عمومی تقويت شود ک

 کنند.

ر سی تلاش گسترده ای را برای تاثی .بی .ها سال است با راه اندازی راديو بی ده انگلستان

گذاری روی افکار عمومی ايرانیان در دستور کار قرار داده است. اين مسیر در گذر زمان با 

ای تلويزيونی  هسی فارسی وارد مرحله تازه ای شد. پخش شبکه  .بی .تاسیس شبکه تلويزيونی بی
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دهنده استمرار حرکت رسانه ای در اين حوزه  ، نشانتو و ... از لندن ، من وايران اينترنشنال

 .است

 هاهفته نامه های سراسری وروزنامهنوشتاری: ترکیبي از  هایرسانه
است اما برخی از روزنامه های در لندن  ،نانگلستادفتر اصلی همه روزنامه های سراسری 

و گلاسکو در اسکاتلند هم نسخه  انگلستاندر منچستر، دومین مرکز رسانه ای شمارگان پر

 جداگانه منتشر می کنند.

و روزنامه  ۸را به دو گروه روزنامه های جدینوشتاری به طور کلی می توان رسانه های 

 :تقسیم کرد ۲يا عامه پسند های تجاری

فايننشیال »، ۹«ديلی تلگراف»، 3«گاردين»، ۹«تايمز»روزنامه جدی شامل روزنامه های 

 است.  ۳«ساندی تلگراف»و  ۱«ساندی تايمز»، 7«آبزرور»، ۶«تايمز

روزنامه تجاری  ۸۲«ديلی اکسپرس»و  ۸۸«ديلی میرور»، ۸0«سان»روزنامه های ديگر شامل 

 محسوب می شوند. عامه پسنديا 

ترين تفاوت میان اين روزنامه ها، سطح جدی و علمی بودن مطالب است. روزنامه  مهم

 است. هکرد مخاطبان تحصیلنخست بیشتر مورد اقبال های گروه 

 

                                                           
1 .Quality Papers 

2 .Popular Press 

3 .The Times 

4 .Guardian 

5 .Daily Telegraph 

6 .Financial Times 

7 .The Observer 

8 .The Sunday Times 

9 .The Sunday Telegraph 

10 .The Sun 

11 .Daily Mirror 

12 .Daily Express 
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 تایمز: های بریتانیاترین روزنامهمهم
م، ۸7۱۱تاسیس شد و از سال « ريجیسترديلی يونیورسال »با نام م،  ۸7۱۹روزنامه تايمز در سال 

که « مکمل ادبیات»هفته ای، سه بار اين روزنامه با ضمیمه  تايمز به کارش ادامه داد. با نام

مخصوص نقد کتاب است، منتشر می شود. البته اين ضمیمه به صورت جداگانه فروخته می 

 شود.

اين روزنامه از لحاظ سیاسی مستقل است اما به سمت حزب محافظه کار گرايش دارد. 

تايمز روزنامه دولتی نیست اما بسیاری از سرمقاله های آن توسط مشاوران بخش خصوصی و با 

 مشورت افرادی در دولت نوشته می شود. 

م منتشر می شود که ه« ساندی تايمز»هفته نامه م،  ۸۱۲۸از سال در کنار روز نامه تايمز، 

 صاحب هر دو يک نفر است اما نام و محتوای متفاوتی دارند.

 تصویری از تحریریه روزنامه تایمز: 99-0شکل 

 

نیوز يا شاخه بريتانیايی  News International هر دو از نشريات ايمزساندی تتايمز و 

-آمريکايی يهودی دار، سرمايهرت مرداکبرودر مالکیت  ،م۸۳۱۸هستند که از سال  کورپوريشن

استرالیايی قرار دارد. با وجود آن که تايمز و ساندی تايمز هر دو در مالکیت يک شرکت هستند، 

 .ها متفاوت استسردبیری و خبرنگاران آن ولی کادر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DA%A9
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در نوشت که قرار است م،  ۸7۱۹ستین شماره روزنامه تايمز در ژانويه خجان والتر در ن

 بی طرفانه مطالب سیاسی، تجاری و سرگرمی بنويسد. بصورت اين روزنامه 

در همه پرسی که دارای کارکردی برون مرزی برای انگلستان می باشد، اين روزنامه 

 برگزيت )خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا( حامی ماندن بريتانیا در اين اتحاديه بود.

 گاردین
به دست جان ادوارد تیلور، م،  ۸۱۲۸می ماه   ۹در « منچستر گاردين»روزنامه گاردين با نام اولیه 

تاسیس م،  ۸۱۸۳تاجر کتان در واکنش به شورش های کارگری موسوم به کشتار پیترلو در سال 

سردبیر اين روزنامه بود و به اين م، ۸۳07تا  م۸۱7۲شد. سی پی اسکات، نوه تیلور از سال 

 روزنامه شهرتی بین المللی بخشید. 

با نام گاردين منتشر شد و دفتر اصلی آن نیز از منچستر به م، ۸۳۹۳اين روزنامه از سال 

 .درد برون مرزی برای لندن می باشو اکنون يکی از نشرياتی است که دارای کارک لندن منتقل شد

ترين هفته نامه دنیا را خريد.  هفته نامه آبزرور، قديمیم، ۸۳۳۹روه رسانه ای گاردين در سال گ

گرايش سیاسی اين روزنامه بیشتر به سمت  رونمايی شد.م،  ۸۳۳۳سايت اين روزنامه نیز سال بو

گرايشی دارد. اين روزنامه به حزب کارگر و حزب لیبرال است و کمتر به حزب محافظه کار 

نسخه هزار  ۸۹0حدود  با اين روزنامه ويژه میان طبقه نخبگان از جايگاه ويژه ای برخوردار است.

  در روز منتشر می شود.

 تصویری از نمای ساختمان روزنامه گاردین: 90-0شکل 
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 دیلي تلگراف

روزنامه خود را به عنوان رسانه ای آغاز به کار کرد. اين م، ۸۱۹۹روزنامه ديلی تلگراف سال 

مستقل معرفی می کند اما به حدی آشکارا از حزب راست گرای محافظه کار حمايت می کند 

 م،۲0۸7داده اند. اين روزنامه در انتخابات سراسری سال  ۸"توری گراف" بکه اصطلاحا به آن لق

 ترزا می حمايت کرد.خانم از نخست وزيری بصورت رسمی 

 ن اين روزنامه از روزنامه ای چون گاردين گسترده تر است و افراد تحصیلطیف مخاطبا

 را شامل می شود.متوسط کرده تا 

 تصویری از نمای ساختمان روزنامه دیلي تلگراف: 99-0شکل 

 

 

 

                                                           
1 .Tory Party 
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 ایندیپندنت
 یليسه تن از روزنامه نگاران سابق روزنامه د یاز سوم، ۸۳۱۶نديپندنت در سال روزنامه اي

 در اينديپندنت صبحگاهیاين روزنامه به عنوان روزنامه م، ۸۳۳7شد. از سال  سیتلگراف تأس

یشین راگبی المللی پهای اينديپندنت تونی اريلی )بازيگر بیناخبار و رسانه سازمان توسط و لندن،

لکساندر روسی ا یامتیاز اين روزنامه به الیگارشم،  ۲0۸0شد. در سال يونیون(، اداره و کنترل می

ال شود. لبدف در س)الکساندر لبدف(، اداره می لبدف فروخته شد و از آن سال تحت مالکیت او

 مدمح سلطان نام به سعودی عربستاندرصد سهام روزنامه را به يک تبعه  ۹0تا  ۲۹، بین م۲0۸7

نخواهد  هالبته اينديپندنت گفت که اين اتفاق تاثیری بر استقلال اين روزنام .فروخت ابوالجدايل

به دلیل کارکرد برون مرزی داشت ولی وزير فرهنگ در اين مورد دستور تحقیق صادر کرد. 

روزنامه اينديپندنت، عربستان سعودی تلاش دارد از آن به عنوان ابزاری برای تصويرسازی مثبت 

 از رژيم سعودی بهره برداری نمايد.

 British Pressتوسط  ،م ۲003 ر سالاين روزنامه با آنکه جديد و تازه تاسیس است، د

Awards  شد شناخته سال برتربه عنوان روزنامه. 

 کرد اعلام و منتشر را خود چاپیآخرين نسخه م،  ۲0۸۶مارس  ۲7اينديپندنت در تاريخ 

 .کند می منتشر را اخبارش اينترنت از فقط پس اين از که

زنامه اين روم، کارکرد برون مرزی روزنامه اينديپندنت تقويت شد. بطوريکه ۲0۸۱از سال 

است،  اجازه داده اعلام کرد که به گروه سعودی پژوهش و بازاريابیم، ۲0۸۱ ژوئیه در اينترنتی

ای اين روزنامه را تحت همان عنوان اينديپندنت به چهار زبان عربی، فارسی، های خاورمیانهنسخه

های جديد با منتشر کند. مالکیت و مديريت نسخه م،۲0۸۱ سال از اواخر اردو و ترکی استانبولی

 اصلیگروه سعودی پژوهش و بازاريابی است، ولی از همان استانداردها و معیارهای روزنامه 

م،  ۲0۸۳ سال در اينديپندنت فارسیاستا نسخه اين ردر و  .شد خواهد تبعیت اينديپندنت

 ی شد.اندازراه
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از لحاظ گرايش سیاسی اينديپندنت می توان گفت که اين رسانه تقريبا در میانه اما با 

گرايش به سمت چپ قرار دارد و می توان آن را رقیبی برای گاردين تصور کرد. البته نسبت به 

 گاردين، موضع مثبتی در قبال بازار آزاد دارد.

 فاینشیال تایمز
در جهان است که  یاسیس یاقتصاد یهاروزنامه نيترمهم و نيتریمياز قد یکي مزيتا الیننشيفا

و برادرش  دانيشر مزیجتوسط  ،م ۸۱۱۱روزنامه در سال اين  مرکز آن در شهر لندن قرار دارد.

 تاسیس شد. 

 ن،یدوبل دز،یلندن، ل یاز جمله شهرها ایشهر عمده دن ۲۹طور همزمان در به فاينشیال تايمز

 سکو،ینسفراآنجلس، سانلس کاگو،یش ورک،يوین د،يمادر لان،یاستکهلم، مفرانکفورت،  س،يپار

 انسبورگهژو ،یکنگ، سنگاپور، سئول، دبهنگ و،یتوک ،یسید گتننواش ،یامیدالاس، آتلانتا، م

 که گستردگی کارکرد برون مرزی آن را نشان می دهد. شودیو استانبول منتشر م

اين روزنامه به صورت روزانه بورس لندن و ساير بازارهای سهام مهم دنیا را به صورت 

 کامل تحلیل و بررسی می کند. 

 تصویری از نمای ساختمان روزنامه فایننشیال تایمز: 94-0شکل 
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ی انگلستان که دارای کارکرد رسانه ای برون مرزی خبرگزاری هامهم ترين 

 ويترز، پی ای مديا نیز می باشند عبارتند از: ر

 رویترز
 .از قديمی ترين خبرگزاری های دنیاستتاسیس شد م، ۸۱۹۸خبرگزاری رويترز که در سال 

ن دومیدر چهار گوشه دنیا، خبری دفتر خبرنگار يا اکنون با داشتن حدود دو هزار رويترز هم 

 جهان است.خبرگزاری بزرگ 

بريتانیايی بود که در استفاده از تلگراف  -يک کارآفرين آلمانی ۸ر،بارون جولیوس دو رويت

ری آژانس خببود نگار روزنامهاو که رفت. شمار می عصر خود از پیشگامان به در اخبارو مخابره 

سهام مؤسسة تلويزيونی ويزنیوز را م، ۸۳۳۸خبرگزاری رويتر در سال  را تاسیس کرد. رويتر

 غییر داد. ت« رويترز»به « رويتر»خريد و نام خبرگزاری را از 

 تصویری از نمای ساختمان خبرگزاری رویترز: 91-0شکل 

 

خبرگزاری دولتی يا خصوصی در  ۸۲0کشور دنیا حضور دارد و با  7۳اين خبرگزاری در 

 ۸۹00مند تمام وقت شامل کار ۹۹۹هزار و  ۸0ارتباط است. مقر اصلی رويترز در لندن است و 

                                                           
1  .Paul Julius Freiherr von Reuter 
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کشور جهان مشتری هايی از روزنامه ها،  ۸۹۲. اين رسانه از می باشدخبری  خبرنگار و عکاس

 نهادهای دولتی، موسسات مالی و نهادهای خبری دارد. 

با شرکت کانادايی تامسون کورپوريشن ادغام شد و شرکت م، ۲00۱آوريل  ۸7رويترز در 

 تامسون رويترز بنیان نهاده شد.

  ترزتصویری از نمای تحریریه خبرگزاری روی: 96-0شکل 

 9/ پي ای مدیا پرس آسوسیشن
 ،ستانانگلاست که اخبار مربوط به  ايرلندی-انگلیسیپرس آسوسیشن يک خبرگزاری ملی 

م،  ۸۱۶۱جمهوری ايرلند و منطقه را پوشش می دهد. اين خبرگزاری چند رسانه ای در سال 

تغییر نام « دياپی ای م»به م،  ۲0۸۳و در سال « پی ای گروپ»به م،  ۲00۹تاسیس شد و در سال 

 داد. 

 سایر خبرگزاری ها
اشاره  ۲«اکستل»خبرگزاری های ديگری هم در بريتانیا فعالیت می کنند که از آن ها می توان به 

کرد که فقط اخبار مربوط به بازارهای سهام و شاخص های بورس را از سراسر جهان جمع 

 آوری و مخابره می کند.

                                                           
1 .PA Media 

2 .Extel 



  (۲) های برون مرزی در جهانرسانهانگلستان                        های برون مرزی : رسانهدومفصل 

71 

 

 انگلستانآمار مخاطبان رسانه های 
 ۹0سی بهره برده اند که  .بی .میلیون نفر از خدمات راديو و تلويزيون بی 3۲۶، م۲0۸۳در سال 

به صورت نفر میلیون  ۹۸۳است. همچنین م،  ۲0۸۱سال استفاده کنندگان بیشتر از نفر میلیون 

 سی بوده اند.  .بی .هفتگی مخاطب سرويس جهانی بی

 نانگلستاآمار مخاطبان رسانه های : 9-0جدول 

 انگلستان یهابه رسانهمخاطبان اعتماد  زانیم

ردر این کشو انگلستانمیزان اعتماد مخاطبان به رسانه های : 0-0جدول 
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 با توجه به گرایش سیاسي در این کشور انگلستانبه رسانه های  مخاطبان  میزان اعتماد
 در این کشور با توجه به گرایش های سیاسي انگلستانمیزان اعتماد مخاطبان به رسانه های : 9-0جدول 

 قرمز: چپ گراها / زرد: میانه / آبي: راست گراها
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 انگلستاندر  در نسخه آنلاین و چاپينوشتاری آمار مخاطبان رسانه های 

 انگلستانو چاپي در آمار مخاطبان رسانه های نوشتاری در نسخه آنلاین : 4-0جدول 
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 م0298تا م  0292در انگلستان طي سال های روزنامه ها شمارگان کاهش 

م0298م تا 0292طي سال های  انگلستانکاهش شمارگان روزنامه ها در : 1-0جدول   
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 انگلستانمنبع اصلي دریافت خبر برای شهروندان  02

 انگلستانمنبع اصلي دریافت خبر برای شهروندان  02: 6-0جدول 
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 جهاندر رسانه انگلیسي بي. بي. سي و فایننشیال تایمز  0جایگاه 

رسانه انگلیسي بي. بي. سي و فایننشیال تایمز در جهان 0جایگاه: 7-0جدول 
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 مرزی امارات متحده عربيهای برونفصل سوم: رسانه

 تاریخچه تحولات رسانه ها در امارات متحده عربي
سابقه فعالیت رسانه در امارات متحده عربی، به دلیل عمر کوتاه اين کشور پس از استقلال از 

ای امارات متحده عربی، در ابتدای تاسیس محیط رسانهبريتانیا، چندان قديمی نیست. در واقع، 

های فنی، عمدتاً توسعه م، به دلیل ضعف سطح سواد و عدم وجود زيرساخت۸۳7۸در سال 

م، وجود نداشتند. با تأسیس اولین ايستگاه پخش ۸۳۶0های جمعی مدرن تا دهه د. رسانهنیافته بو

اندازی اولین کانال تلويزيونی به نام م، و راه۸۳۶۶رسمی راديو، يعنی راديو ابوظبی، در سال 

به دنبال . ۸جمعی شد م، امارات متحده عربی نیز دارای رسانه۸۳۶۳تلويزيون ابوظبی در سال 

های جمعی با تاکید بر راديو و روزنامه در اين کشور متولد امارات متحده عربی رسانه استقلال

                                                           
1. The International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE), 

2017 
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شدند و از آن زمان تاکنون شاهد پیشرفت شگرفی در اين زمینه در کشور هستیم. بسیاری از 

ای دولتی هستند و های رسانههای امارات متحده عربی تحت هدايت و حمايت گروهرسانه

شود. شورای ملی ين حوزه، توسط شورای ملی رسانه تدوين و ابلاغ میمقررات مربوط به ا

گذار در امارات متحده عربی در حوزه رسانه فعال است. عنوان نهاد مرجع و قانونرسانه، به

 شوند.اعضای اين شورا توسط رئیس دولت )خلیفه بن زايد آل نهیان( منصوب می

ک شهری و همچنین خاصیت جغرافیايی امارات رسانی در زمینه ترافیبه دلیل اهمیت اطلاع

 راتشود. امارسانی در اين کشور محسوب میمتحده عربی، راديو يکی از مهم ترين وسايل اطلاع

 عدادت بالاترين از های پخش، يکیهای مختلف راديويی و انواع ايستگاهشبکه با عربی متحده

راديويی  شبکه را دارد. اولین عرب جهان در محلی هایدولت به متعلق FM راديويی هایايستگاه

شبکه راديويی  7م، ۲0۸3در سال  .شد تاسیس م،۸۳۶۶ سال در، ابوظبی راديو با نام به زبان عربی

شبکه مالائیايی و يک شبکه تامیل، تاگالوگ  3شبکه عربی،  ۸۲های انگلیسی و هندی، به زبان

پیش از استقلال نیروهای بريتانیايی، . ۸بودند)زبان فیلیپینی(، روسی و فارسی در اين کشور فعال 

 در اين کشور داشتند. ۲يک استوديوی راديويی به نام سرويس پخش نیروهای بريتانیا

نام داشت. اين  ۹شد، الاتحادزبانی که در امارات متحده عربی منتشر میی عرباولین روزنامه

م، شروع ۸۳70به زبان عربی در سال  3م، منتشر می شد. بعد از آن، الخلیج۸۳۶۳روزنامه از سال 

م، شروع به ۸۳7۱زبان بود که از سال نیز اولین روزنامه انگلیسی ۹به انتشار کرد. خلیج تايمز

ها، حاکی از اصرار اين کشور بر فعالیت کرد. رويکرد امارات متحده عربی در نامگذاری رسانه

سناد تاريخی مورد تائید سازمان ملل باشد که مغاير با امی «خلیج فارس»تحريف نام تاريخی 

 است.

                                                           
1. GULF NEWS, 2014 

2. British Forces Broadcasting Services (BFBC) 

3. Al Etihad 

4. Al Khaleej 

5. Khaleej Times 
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م، اولین کانال تلويزيونی به نام تلويزيون ۸۳۶۳در مورد تلويزيون نیز بايد گفت که در سال 

در سال  ۹۹نی از جمله کانال های بعد، چندين کانال تلويزيواندازی شد. در سالابوظبی، راه

شرکت م، ۲0۸3نظرسنجی سال  م، با جامعه هدف مهاجران خارجی، تاسیس شدند.۸۳77

 متحده امارات کهحکايت از آن داشت  مستقر در بريتانیا TNS Globalتحقیقات بازار به نام 

 پاسخ از درصد ۱۶ و دارد را جهان در تلويزيون تماشای های میزاننرخ بالاترين از يکی عربی

 ساير انندم تلويزيونی، پخش. کنندمی تماشا تلويزيون روز در بار يک که حداقل گفتند دهندگان

 دولت قرار دارد که با ایرسانه هایشرکت از اندکی گروه انحصار در اماراتی، سنتی هایرسانه

های تلويزيونی و و روابط مطلوب دارند. همه سازمان مستقیم پیوند حاکم خاندان و در واقع

هايی عربی هستند. ابرسازمانای بزرگ در امارات متحده راديويی، در واقع، بخشی از چتر رسانه

ها ، به نوعی سازمان مادر بسیاری از رسانه۹شارجه رسانه سازمان و ۲دبی مديا ،۸مديا مانند ابوظبی

های خارجی بیینده تلويزيون هااماراتی اتفاق به قريب شوند. گفتنی است اکثريتمحسوب می

نشان  م،۲0۸۹ سال ارقام و . آمارهستند که از طريق ماهواره در اختیار آنها قرار گرفته است

کانال پربیننده  ۸0سعودی در میان  عربستان به متعلق MBC هایشبکه از کانال دهد هفتمی

های عربی، انگلیسی، هندی، های تلويزيونی، محتوا را به طور عمده به زبانکانال. 3قرار دارد

 . ۹دهنداردو، مالايايی، تاگالوگ و فارسی ارائه می

توان امارات متحده عربی را کشوری پیشگام در امر رسانه و صنايع امروزه، به جرات می

مرتبط با آن در منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس توصیف کرد. اين کشور میزبان چند 

م، بعضی از کشورهای منطقه غرب آسیا با هدف جذب  ۸۳۳0ای است. در دهه شهرک رسانه

وان ای با عنولید درآمد و کارآفرينی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد رسانهگذاران خارجی، تسرمايه

م، است و به شهری ۸۳70ای مربوط به دهه ای کردند. البته ايده تاسیس شهر رسانهشهر رسانه

                                                           
1. Abu Dhabi Media 

2. Dubai Media 

3. Sharjah Media Corporation 

4. The International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE), 

2017 

5. UAE WEBSITE, 2020 
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های ای از تمامی حرفهای که مجموعهشود که کلیه خدمات مربوط به صنايع رسانهاطلاق می

ای در سطح بازارهای د هم آورده و موجب ايجاد تجارت رسانهمرتبط با رسانه است، گر

ند رخ تواای میيا شهر رسانه« مديا سیتی»هايی که در يک شود. مجموعه فعالیتالمللی میبین

های بازاريابی، چاپ و نشر، موزيک، ها، سرويسدهد، شامل تولید، خريد و فروش محتوای رسانه

های اطلاعاتی اوقات فراغت و سرگرمی، پخش برنامه و آژانس های جديد، گذراندنفیلم، رسانه

های فردی است. طراحی فضای اين شهر به صورت باز و منعطف بوده تا پتانسیل انجام فعالیت

گذاری کند. چنین فضای اختصاصی افزايی مثبت پايهرا به صورت آزاد و مستقل در يک هم

 های پشتیبانی، آزادی حرکتشرفته، سرويسهای پیای نیز مستلزم داشتن زيرساخترسانه

. ۸های درآمدی معاف از مالیات و دسترسی راحت و آسان به بازارهای جهان استسرمايه، سیستم

ای انههای رسامارات متحده عربی و دبی به دلیل دارا بودن مشخصات فوق و توانايی مالی، شهرک

لیج ای منطقه خی و ابوظبی به قطب رسانهعظیمی دارند. امارات متحده عربی و به طور خاص، دب

ای در اند. اکنون امارات متحده عربی، لبنان و مصر، سه قطب فعالیت رسانهفارس تبديل شده

های عمده در اين حوزه را به سوی خود جهان عرب و منطقه هستند که بازيگران و شرکت

 .۲اندجذب کرده

 شورای ملي رسانه در امارات متحده عربي
تنها مرجع فدرال )شورای ملی رسانه(  ۹رسانی، شورای ملی اطلاعارات متحده عربیامدر 

به موجب قانون فدرال تأسیس م، ۲00۶در سال اين شورا  است.رسانی متخصص در زمینه اطلاع

ولت های اجتماعی، تحت نظر دهای ديداری، شنیداری، نوشتاری، اينترنتی و شبکهاکثر رسانه .شد

، شورای ملی رسانه کنند. در واقع، رگولاتور در حوزه رسانهانه فعالیت میو شورای ملی رس

تقويت  که منجر به« ای يکپارچه و ممتاز ملیتوسعه و تنظیم يک سیستم رسانه»مأموريت است. 

                                                           

 ۸۹۳۹. پوری، ۸
2. KHAN, 2014 

3. National Media Council 
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ی ها و هماهنگها و مقررات مناسب رسانهالمللی از طريق تحول سیاستای و بینموقعیت منطقه

 اری نهادهای ذيربط شود، بر عهده اين شورا گذاشته شده است. اجرای آنها با همک

 وظایف شورای ملي رسانه در امارات متحده عربي

 باشد:وظايف اصلی اين شورا که در ابوظبی مستقر است، به شرح زير می

مربوط  م،۸۳۱0سال  های ذکر شده در قانونها و وظايف رسانهنظارت بر کلیه مسئولیت .9

 نشريات. ها وبه روزنامه

ها و ارائه خط مشی در اين حوزه های ملی و هويت ملی در رسانهحمايت از سیاست .0

ای هاجتماعی آن( که متشکل از امارت -به آنها )به دلیل عمر کم اين کشور و ساختار سیاسی

 مختلف است، ساختن هويت ملی و دفاع از آن در اين کشور بسیار اهمیت دارد.

 در زمینه رسانه و ساير قوانین در اين زمینه. اجرای مصوبات هیئت دولت .9

 .امارات در رسانه بخش توسعه برای يکپارچه نظارتی تنظیم محیط کردن فراهم .4

 و ملی سطح در هاحوزه رسانه متحده عربی در امارات دستاوردهای سازیبرجسته .1

 المللی.بین

 شفاف. و کارا ،کیفیت صورت بابه دولت خدمات کلیه ارائه از اطمینان .6

 رساني امارات متحده عربيتصویری از آرم شورای ملي اطلاع: 9-9شکل 
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نمودار سازماني شورای ملي رسانه امارات متحده عربي: 9-9جدول   
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 نمودار سازماني شورای ملي رسانه امارات متحده عربي )فارسي(: 0-9جدول  
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 رساي در عربی متحده امارات رسانه ملی شورای ابوظبی، در خود مرکزی دفتر بر علاوه

Sky News Arabia سابق رئیساکنون هم. است تابعه هایشرکت دارای مناطق اين کشور،
۸ ،

 بر را ملی رسانه شورای رياست کرسیم، ۲0۸۹ سال مه ماه از ۲لجابرا احمد سلطان کشور، وزير

 . دارد عهده

 رساني امارات متحده عربيتصویری از روسای شورای ملي اطلاع: 0-9شکل 

بر  که دارد مديره هیئت يک شورا طبق نمودار سازمانی )مندرج در صفحه قبل( اين

 :۹کند. اعضای هیئت مديره به شرح زير هستندمی نظارت فرعی کمیته چندين

 

 

                                                           

 م، در ابوظبی آغاز به کار کرد.۲0۸۲. اين شبکه در سال ۸
2. Sultan Ahmed Al Jaber 

3 .The National Media Council (NMC), 2020 

 منصور المنصوری )مدير کل(     احمد الجابر )رئیس(     
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 امارات متحده عربياعضای هیئت مدیره شورای ملي رسانه : 9-9جدول  

 هاسایر مسئولیت سِمت نام ردیف

 وزير کشور رئیس شورا سلطان احمد الجابر ۸

 ۲وزير فرهنگ و توسعه دانايی عضو هیئت مديره ۸نورا الکعبی ۲

 3ای شارجهامیر و رئیس شرکت رسانه عضو هیئت مديره ۹سلطان بن محمد آل قاسمی ۹

رئیس دفتر مشاور امنیت ملی امارات  مديرهعضو هیئت  ۹علی سعید آل نیاضی 3

 ۶متحده عربی

 ۱مدير کل سازمان توسعه دبی عضو هیئت مديره 7ملک سلطان ۹

 ۸0های دبیمدير کل دفتر رسانه عضو هیئت مديره ۳مونا غانم آل مری ۶

های دولتی وزير امور معاون هماهنگی عضو هیئت مديره ۸۸راشد سعید آل عامری 7

 ۸۲رياست

مشی وزارت امور مدير طراحی خط عضو هیئت مديره ۸۹عبدالناصر جمال ۱

 ۸3خارجه

 

                                                           
1.H.E Noura Bint Mohammed Al Kaabi 

2.Cabinet Member and Minister of Culture and Knowledge Development 

3.Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi 

4.Chairman of the Sharjah Media Corporation 

5.H.E Ali Saeed Al Neyadi 

6.Director of the Office of the National Security Adviser 

7.Malek Sultan Al Malek 

8.Director General of the Dubai Development Authority 

9.H.E Mona Al Marri 

10.Director General of the Government of Dubai Media Office 

11.H.E Rashid Saeed Al Ameri 

12.Under-Secretary for Government Coordination Sector at the Ministry of 

Presidential Affairs 

13.Mr. Abdulnasser Jamal Al Shaali 

14.Director of Policy Planning Department, Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation 
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ترکیب فوق در هیئت مديره اين نهاد سیاستگذار در امارات متحده عربی به خوبی نشان 

ای و امنیتی دولت دارای دهد تمامی افراد حاضر در آن، در سطوح مختلف سیاسی، رسانهمی

همان مسئولیت نیز در شورای ملی رسانه حضور دارند. اين شورا مسئولیت هستند و به اعتبار 

وع عنوان مثال در زمان شیگیر اصلی است. بهها نیز تصمیمدر مورد انتشار يا عدم انتشار روزنامه

 .۸ها در امارات متحده عربی متوقف شدکرونا، توزيع عمومی روزنامه

، به عنوان رسانه ملی شورای م،۲0۸۶ سالمصوب  ۸۸ شماره فدرال قانون طبقدر واقع، 

 همتحد امارات دردر انواع مختلف آن را  ایرسانه اموريک نهاد فدرال و عضو کابینه، نظارت بر 

را  ایرسانه محتوای کلیه و دهدمی مجوز ایرسانه موسسات بهبرعهده دارد. اين شورا  عربی

 هک را قوانینی و مقررات بايد عربی دهمتح امارات در ایرسانه هایسازمان کلیهکند. رصد می

 ارائه را هاداده و اطلاعات آن درخواست مطابق و کنند رعايت ،است شده صادر NMC توسط

 .دهند

 بايگانی اي پرونده بايد ایرسانه مؤسسات کلیهطبق قوانین و همچنین مصوبات اين شورا، 

. کنند حفظ اند،دهکر پخش يا توزيع ، چاپ ،تولید گذشته ماه سه در که را ایرسانه مطالب کلیه

 یاستانداردها با انطباق دهنده نشان که دهند ارائه شورا به را ماهانه هایگزارش بايد همچنین آنها

يکی از اين استاندارها، عدم انتقاد از رژيم حاکم بر امارات متحده عربی،  .است مد نظر اين شورا

 هایسیاست و هادستورالعملو حمايت از  ملی هويت ارتقاء برای دولت هایسیاست به احترام

 .۲است المللیبین و داخلی سطح در دولت

 

 

 

 

                                                           
1. Gulf today, 2020 

2. UAE WEBSITE, 2020 
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 تصویری از نمای داخلي یک استودیوی رادیویي در دبي: 9-9شکل 

 مرزی شارجهای برونسازمان رسانه

 متحده عربی ها در اماراتسابقه طولانی دارد و در صدر توسعه رسانه ،شارجه در صنعت رسانه

ال در س نام عمانبهقرار داشته است. نخستین روزنامه در جغرافیای فعلی امارات متحده عربی 

 م،۸۳۶۸در سال  ۸«الديار»اندازی شد. همچنین در دوران معاصر نیز روزنامه در شارجه راهم، ۸۳۲7

زبان رين روزنامه عربتعنوان مهمالخلیج به اصطلاح()به شد. امروزه روزنامهدر شارجه منتشر می

سايت شود. وبدر شارجه منتشر میم، ۸۳70خلیج فارس از سال  و متحده عربی در امارات

های خبری اصلی در منطقه است. دارالخلیج، ناشر روزنامه الخلیج يکی از سايت اصطلاح()به

م، منتشر ۸۳۳۶را از سال  «yGulf Toda»زبان الخلیج در شارجه، همچنین روزنامه انگلیسی

 کند.می

                                                           
1. Al Diyar 
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 تلويزيونی شبکه اولین که حالی در شد، اندازیراه م،۸۳7۲ سال در شارجه راديوهمچنین 

 شبکه( SMC) شارجه ایرسانه سازمان م،۲0۸۶ سال در. شد تاسیس م،۸۳۱۳ سال در شارجه

 دهد.را پوشش می ورزشی و محلی اخبار که کرد، تأسیس را ۸االوسط شارجه، تلويزيونی پنجم

ای عنوان يک نهاد دولتیِ مجری پخش رسانهبه م،۲00۳در سال  ۲ای شارجهرسانه سازمان

 ايناست.  م(۸۳۱۳)تاسیس:  ۹امتیاز تلويزيون شارجهدر شارجه تاسیس شد و اکنون صاحب

 منابع تامین همچنین و خصوصی و دولتی ایرسانه بخش دو هر در تخصص گسترش به سازمان

 هایانزب به برنامه پخش تلويزيون شارجه از ابتدای تاسیس، با .داردتوجه  نیاز مورد انسانی

قرار خارجی و کشورهای منطقه  عمدتا مهاجران را خود جامعه هدف، اردو و انگلیسی، عربی

اين  .3کندپخش می متحده عربی امارات یداخل امور و مورد فرهنگ هايی درو برنامه است داده

م، از ايستگاه زمینی ۸۳۳۶های منطقه بود که پخش خود را در سال يکی از اولین تلويزيون شبکه،

 .۹ای تغییر دادبه پخش ماهواره

 مرزی شارجهای برونتصویری از آرم سازمان رسانه: 4-9شکل 

                                                           
1. Al Wosta 

2. Sharjah Media Corporation 

3. Sharjah TV 

4. Fanack, 2020 

5. Gulf news, 2014 
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 مرزی شارجههای رادیو و تلویزیون برونسازمان پخش شبکه

عنوان يک نهاد دولتی مسئول به ۸مرزی شارجهتلويزيون برونهای راديو و سازمان پخش شبکه

ست. ای شارجه شده ام، جانشین سازمان رسانه۲0۸۳ها و توسعه آنها در شارجه، از سال رسانه

، ۹، شبکه الوسطی من الذيد۲علاوه بر تلويزيون شارجه، شبکه ورزشی شارجه، شبکه الشرقیه کلبا

ای شارجه، و مرکز آموزش رسانه Pulse 95يو قرآن شارجه، ، راديو شارجه، راد۲شبکه شارجه 

ای ای در کنار تاسیس منطقه آزاد رسانه. اين امکانات رسانه3کنندزير نظر اين سازمان فعالیت می

ای در منطقه تبديل کرده های فعالیت رسانهم، شارجه را به يکی از قطب۲0۸7در سال  ۹شارجه

 .۶است

 مرزی شارجههای رادیویي و تلویزیوني برونهای سازمان پخش شبکهشبکه تصاویر لوگوی: 1-9شکل 

                                                           
1. Sharjah Broadcasting Authority 

2. Al Sharqiya Channel of Kalba 

3. Al Wousta Channel of Al Dhaid 

4. Sharjah Broadcasting Authority, 2020 

5. Sharjah Media City (Shams) Free Zone 

6. Sharjah Media City (Shams), 2020 
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 هایملیتاز  بینندگان تا شد اندازیراهم، ۲007 ژوئیه در ۲شبکه تلويزيونی شارجه 

مخاطب  اردو و فارسی انگلیسی، جمله از مختلف هایزبانو به  عربی ذهنیت با را کشور مختلف

 شود.از اين شبکه پخش می ورزشی و اجتماعی فرهنگی، مذهبی، هایبرنامهقرار دهد. 

 قلب» شعار بام، ۲0۸۱ مه ۸ تاريخ در شارجه، زبان انگلیسی راديو اولین Pulse 95راديو 

سان المللی و کارشنامیهمانان بین. شدتاسیس  اجتماعیوگو محور و های گفتبرنامه با ،«شارجه

چنین کنند. همالمللی را به زبان انگلیسی تحلیل میداخلی، جديدترين تحولات داخلی و بین

 از که کندمی عمل مجرايی عنوان بهو  شد افتتاح رسمام، ۲0۸۸ سال در شارجه، ایرسانه مرکز

 ۸.شودمی مخابره جهان و منطقه به در شارجه هافرصت به مربوط اطلاعات آن طريق

 يابوظب يرساناطلاعالمللي بینمنطقه آزاد 
از مالیات  يک منطقه معافم( ۲00۱)تاسیس  Towfour54رسانی المللی اطلاعبینمنطقه آزاد 

ات ، تجهیزای، دفاتر کارهای رسانهواقع است و برای سازمانها است که در ابوظبی برای رسانه

 ۶00رسانی بیش از المللی اطلاعکند. منطقه آزاد بینآموزشی فراهم میپخش و امکانات تولید و 

کارآفرين،  ۸۹0نیوز، ، فاکسانان.  نیوز عربی، يورو نیوز، سی.ای شامل اسکایسازمان رسانه

کند. منطقه آزاد میخبرنگار آزاد را میزبانی  ۱۹0بیش از و همچنین  هزار کارمند 3۱00بیش از 

بی را محیط مناس و رسانی داشته استشترين رشد را در سطح اطلاعرسانی بیاعالمللی اطلبین

 . ۲کندايجاد میای رسانهها و ديگر محتواهای برای تولید فیلم

                                                           
1. Oxford business group, 2020 

2. twofour54, 2020 
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 Towfour54 رسانيالمللي اطلاعتصویر ساختمان منطقه آزاد بین: 6-9شکل 

 رساني ابوظبيالمللي اطلاعبیندر منطقه آزاد  CNNتصویری از نمای داخلي استودیوی : 7-9شکل 

 

 

 رسانی از مزايای متعددی برخوردار است:اين منطقه اطلاع

 ؛سهولت در گرفتن مجوز قانونی -

 ؛هاسازمانبه تأسیس  مربوطخدمات دسترسی به  -

 ؛ت و معاف از مالیاتادر محیطی با ثب سازمانمالکیت کامل  -
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، کنندلمللی که در اين زمینه فعالیت میابین هایرسانهترين ترين و مهمتعدادی از برجسته

قر نیوز عربی مستگفتنی است اسکایاند. را به عنوان مقر خود انتخاب کرده Towfour54منطقه 

سازی وزير رژيم صهیونیستی در مورد عادیدر اين منطقه، اولین شبکه اماراتی بود که با نخست

 به انجام داد.روابط امارات متحده عربی و رژيم صهیونیستی، مصاح

 رساني ابوظبيالمللي اطلاعتصویری از نمای داخلي یک استودیوی باز در منطقه آزاد بین: 8-9شکل 

 

 International Mediaبه صاحب امتیازی  The Nationalزبان روزنامه انگلیسی

Investments (IMI) شرکت شود. در اين منطقه منتشر میIMI  در اين منطقه تاسیس شده

 المللیهای مطرح و بینگذاری خصوصی است که صاحب امتیاز رسانهو يک شرکت سرمايه

م، ۲00۱در سال  The Nationalزبان روزنامه انگلیسیکند. است و سهام آنها را خريداری می

ديا بود و ممرزی ابوظبی تحت نام ابوظبیای برونتاسیس شد و ابتدا متعلق به سازمان رسانه

 .۸آن را تصاحب کرد International Media Investmentsم، ۲0۸۶سرانجام در سال 

است. لازم به ذکر است که  ۲گذاری ابوظبی مديا، خود بخشی از سازمان سرمايهIMIشرکت 

International Media Investments ۹۹0نیوز عربی با دار و صاحب امتیاز اسکایسهام 

 باشد.دار يورو نیوز نیز مید و سهامخبرنگار و کارمن

                                                           
1 . The national news, 2017 

2. the Abu Dhabi Media Investment Corporation 
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 ای ابوظبي)ابوظبي مدیا(گذاری رسانهتصویری از لوگوی سازمان سرمایه: 1-9شکل  

 

با داشتن دفتر در لندن و خبرنگارانی در شهرهای مهم جهان، فعال است.  اين روزنامه

و  -صفحه در هر ماه میلیون بازديد ۸0با بیش از  -های ديجیتالیانتشار در تمام سیستم عامل

. اين روزنامه نیز در کنار پوشش عادی اخبار مرتبط ۸های اين روزنامه استنسخه چاپی از ويژگی

و  ۲کند. متهم کردن ايران به تبعیض در مورد مهاجران افغانبا ايران، مقالات ضد ايرانی منتشر می

حاکم، حمايت از نقض  عدم استفاده از واژه خلیج فارس و همچنین سانسور به نفع خاندان

حقوق بشر در بحرين علیه معترضان در اين روزنامه حکايت دارد که نشان دهنده رويکرد ضد 

 .۹باشدسعود میايرانی آن و وابستگی اش به رژيم آل

                                                           
1. The national news, 2020 

2. The national news, 2020 

3. American Journalism Review, 2012 
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 The Nationalتصویری از روزنامه انگلیسي زبان : 92-9شکل 

 مرزی ابوظبي مدیاای برونسازمان رسانه

م، تاسیس شد و ۸۳۶۳در سال  ۸تحت نام ابوظبی مديا مرزی ابوظبی مديابرونای سازمان رسانه

شود. های ديجیتال میروزنامه و رسانه، ای در تلويزيون، راديوبستر رسانه ۲۳اکنون شامل بیش از 

ترتیب نکته جالب در ساختار مديريت اين شرکت، حضور سلطان احمد الجابر و نورا الکعبی )به

. ۲ای استمديران شورای ملی رسانه( در راس اين سازمان رسانه -و وزير فرهنگوزير کشور 

                                                           
1. Abu Dhabi Media (ADM) 

2. Abu Dhabi Media, 2020 
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کارمند  ۸۱00ابوظبی مديا، سازمان دولتی و رسمی امارت ابوظبی در حوزه رسانه است و حدود 

 ۸میلیون درهم بودجه آن بود. ۸00دارد و در زمان تاسیس، 

 ای ابوظبيتصویری از لوگوی سازمان رسانه: 99-9شکل 

 

شود. های آن ديده میها و برنامهای و همايشرسانه سازمانرويکرد ضد ايرانی در اين 

ده متح ای در اماراتعنوان مثال در همايش مبارزه با تروريسم که با مشارکت اين نهاد رسانهبه

برگزار شده بود، روابط ايران و قطر، خطرناک توصیف شده و تلويحا به معنای مصداق  عربی

نیز يک برنامه راديويی با همان م، ۲0۸7. همچنین در سال ۲از تروريسم خوانده شده بود حمايت

 .۹ای تولید و در راديوهای آن پخش شده استرسانه سازمانموضوع در اين 

                                                           
1. Gulf news, 2018 

2. Abu Dhabi Media, 2017 

3. Abu Dhabi Media, 2017 
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 های رادیویي ابوظبيتصویری از لوگوی شبکه: 90-9شکل 

 

وسیقی به زبان انگلیسی، م ۲و راديو  ۸شبکه راديويی متعلق به ابوظبی مديا )راديو  ۱

، اتباع Mirchi. همچنین جامعه هدف راديو (اندتاسیس شدهم، ۲0۸7کنند و در سال پخش می

 کند.به زبان هندی برنامه پخش می هند است و

 های تلویزیوني ابوظبيتصویری از لوگوی شبکه: 99-9شکل 
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 تصویری از نمای داخلي یکي از استودیوهای رادیویي ابوظبي: 94-9شکل 

 يدبمرزی برون یاشهرک رسانه

کیلومتری  ۲0و بر فراز يک تپه شنی واقع در  ،م۲000سال  رد ۸دبیمرزی برون ایرسانه شهرک

است که دولت  ۲و زير مجموعه کمپانی دبی هلدينگ تأسیس شدجنوب مرکز تجاری دبی 

های در زمینه آن را تاسیس کرده است و از طريق آن در سراسر جهان متحده عربی امارات

ی تر از آنها به دلیل توان مالدبی در رقابت با مصر و اردن و سريع کند.گذاری میمختلف سرمايه

طراحی و اجرای فاز اول اين شهرک به  ای کرد.ای، شروع به ساخت اين شهرک رسانهو سرمايه

                                                           
1. DUBAI  MEDIA CITY 

2 .DUBAI  HOLDING 

 به ،ی دبیاشهرک رسانه تأسیس از پس دبی در استقرار برای ایرسانه های سازمان زياد تقاضای دنبال به

در سال  Dubai Studio Cityشهرک استوديويی دبی  ،ایتولید محتوای رسانه هایسازمان ويژه

در شهرک  .دکن تکمیل را ای دبیشهرک رسانه ، فعالیتبیشتری بسیار مقیاس در تا شد م، تاسیس۲00۹

 کنند.کار می شرکت ۲7۹در قالب نفر  3000استوديويی دبی، حدود 
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م، به پايان رسید و اين شهرک به طور رسمی افتتاح ۲00۸زار متر مربع، در ژانويه ه ۹۹مساحت 

 .۸اندمیلیارد دلار اعلام کرده ۸میلیون دلار تا  700شد. هزينه اجرای اين فاز را منابع مختلف از 

 ای دبيدر شهرک رسانه MBCتصویری از نمای داخلي یکي از استودیوهای شبکه : 91-9شکل 

 

در حوزه رسانه به ثبت رسیده است که  موسسه فعال ۲000در اين منطقه آزاد بیش از 

کشور در اين شهرک مشغول به کار هستند.  ۸3۲هايی از سازمان .۲کارمند دارند ۹۹۱00مجموعاً 

 ،، ديداری و شنیداریهای نوشتاریاعم از رسانه، رسانی متعددهای اطلاعکانالاين شهرک به دلیل 

 رسانی در جهان عرب کسب کرده است و يکی از بزرگهای بسیاری در زمینه اطلاعموفقیت

و يکی از نهادهای پیشرو در منطقه خلیج  متحده عربی ترين نهادهای اطلاع رسانی در امارات

در مسیر بین دبی و ابوظبی دبی که  رسانیاطلاع شهرک .شودمحسوب میفارس و جهان عرب 

راهم رسانی فهای فعال در زمینه اطلاعسازمانعدد و محیطی مستقل را برای امتیازات مت، قرار دارد

ای دبی، در واقع يک منطقه آزاد اقتصادی است که توسط دولت محلی شهرک رسانهکرده است. 

حده مرزی امارات متای بروندبی و با صرف صدها میلیون دلار هزينه برای تقويت جايگاه رسانه

                                                           

 ۸۹۳۹. پوری، ۸
2. Dubai holding, 2020 
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 هایای فعال در حوزههای رسانهای برای سازمانبه يک مرکز منطقه عربی تأسیس و ساخته و

 های تبلیغاتی و... تبديل شده است.های آنلاين، شرکتها، رسانهمختلف مانند خبرگزاری

مرزی دبيای برونتصویری از لوگوی شهرک رسانه: 96-9شکل   

 

در منطقه با حضور  ای و تولید محتواای دبی، بزرگ ترين مرکز رسانهشهرک رسانه

ای، تعداد کارکنان خود شهرک را ای جهان است. برخی منابع رسانهترين برندهای رسانهمهم

 .۸اندنفر ذکر کرده ۶00بیش از 

 مرزی دبيای برونتصویری از نمای داخلي استودیوهای مختلف شهرک رسانه: 97-9شکل 

                                                           
1. Zawya, 2020 
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 مرزی دبيای برونسازمان رسانه
سازمان رسمی  Dubai Media Incorporated (DMI)مرزی دبی رونای بسازمان رسانه

م، به عنوان يک سازمان دولتی تأسیس ۲00۹ای دولت محلی دبی است. اين سازمان در سال رسانه

های مکتوب، راديويی و تلويزيونی را زير چتر خود در آورد. رئیس هیئت مديره شد و رسانه

DMIم، معاون حاکم دبی است. اين سازمان، صاحب امتیاز ، مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتو

ای دبی قرار دارد. اين سازمان از طريق های متعددی است که مقر آنها در شهرک رسانهتلويزيون

ای متعدد خود )مطبوعاتی، راديويی و تلويزيونی( و با هزينه کردن صدها میلیون های رسانهکانال

دست آورده است. پوشش ها در جهان عرب بهح رسانهدلار موفقیت و جايگاهی معتبر در سط

ای اظهارات و اتهامات ضد ايرانی مقامات دبی نیز در سايت اين سازمان قابل مشاهده رسانه

هايی که توسط اين سازمان برگزار شده است، شیخ خالد بن احمد آل است. در يکی از نشست

 .۲رده بودثباتی در منطقه توصیف ک، ايران را عامل بی۸خلیفه

 مرزی دبيای برونتصویری از آرم سازمان رسانه: 98-9شکل 

 

به زبان انگلیسی  را های آمريکايیسريالاخبار و ساعته،  ۲3که  Dubai Oneمقر شبکه 

بلًا اين شبکه که ق  است. سازمانای دبی قرار دارد، وابسته به اين کند در شهرک رسانهپخش می

                                                           
1. Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa 

2. DMI, 2019 

http://www.dmi/
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م، تاسیس شده است. اين شبکه ۸۳۳3فعالیت کرده، در سال  One TVو سپس  Ch33های با نام

م، ۲0۸۳فوريه  ۲۱کند و از المللی به زبان انگلیسی تولید میترکیبی از محتوای داخلی و بین

کرد. حساب توئیتری اين شبکه نیز به به زبان  Nilesat 201در ماهواره  HDشروع به پخش از 

های اين شبکه را منتشر کننده دارد و خلاصه برنامههزار دنبال ۸۹۱انگلیسی فعال است و بیش از 

 کند.می

 در توئیتر Dubai Oneمرزی تصویری از صفحه شبکه برون: 91-9شکل 

 Dubai Oneمرزی تصویری از لوگوی شبکه برون: 02-9شکل 
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 Dubai Oneمرزی تصویری از نمای داخلي یکي از استودیوهای شبکه برون: 09-9شکل 

 مرزی خاورمیانهای برونمرکز پخش ماهواره
 ای از مجموعه MBC GROUPتحت نام مرزی خاورمیانه ای برونمرکز پخش ماهواره

مقر دفتر اصلی آنها در جده  که ،ای دبی فعال هستنددر شهرک رسانه است که MBCهای شبکه

 است. سعودی عربستان

 در دبي MBCمرزی تصویری از نمای باز یکي از استودیوهای شبکه برون: 00-9شکل 
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 به که در ظاهر متعلق ایرسانه سازمانی ۸مرزی خاورمیانهای برونمرکز پخش ماهواره

 و فیلم پخش و سرگرمی محتوای تولید به که است ایماهواره مستقل و خصوصی بخش

سعود با تامین مالی توسط آل که است ایرسانه گروه اولین سی. بی. ام. پردازدمی متنوع هایبرنامه

 رایب تلويزيونی شبکه ده در رايگان صورت به را اخبار و سريالو  فیلم و سرگرمی هایبرنامه

های برنامه اما است جده در  MBC GROUP اصلی مقر حاضر حال در. کندمی پخش عرب جهان

برادر »توسط ولید بن ابراهیم ای اين گروه رسانه .شوندمی پخش ای دبیشهرک رسانهاز  هاشبکه

اولین شبکه  م،۸۳۳۸سی در تابستان . بی. امتاسیس شد. م، ۸۳۳۸در سال « همسر سوم ملک فهد

سعودی  عربستانطور مستقیم توسط سی به. بی. . ام۲تلويزيونی خود را در لندن تأسیس کرد

 و الحدث شبکه خبری العربیهها و همچنین ن شبکهايدر  سعودآلهای شود. سیاستاداره می

. ندکنسی را رد می. بی. های امدخالت در شبکه فريبیبا عواماما خاندان سعودی  ،شوداعمال می

ای زبان اين گروه رسانههای غیر عربشبکهشبکه تلويزيونی است.  ۲۹ای، دارای اين گروه رسانه

 به شرح زير هستند:

 در دبي MBCمرزی تصویری از نمای داخلي یکي از استودیوهای شبکه برون: 09-9شکل 

                                                           
1. Middle East Broadcasting Center 

2. MBC, 2020 
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 ان به زبهای سینمايی طور اختصاصی به پخش فیلمبه( م۲00۹)تاسیس  MBC 2شبکه 

 درتن به اما کندمی پخش را یهالیوود هایفیلم بیشتر کانال اين .پردازدمیانگلیسی 

در اختیار  نیز را خارجی های فیلم ساير و چینی هندی، فرانسوی، کانادايی، بريتانیايی، هایفیلم

 گذارد.مخاطبان می

 در دبي MBCمرزی تصویری از لوگوی شبکه فیلم و سریال انگلیسي برون: 04-9شکل 

 

های آمريکايی به زبان انگلیسی را ساعته، سريال ۲3م( که ۲00۹)تاسیس  MBC 4شبکه 

ويات آن به زبان عربی نیز زيرنويس و يا بعضاً دوبله کند و محتبرای جامعه هدف زنان پخش می

 شود.می

 در دبي MBCمرزی تصویری از لوگوی شبکه فیلم و سریال عربي برون: 01-9شکل 
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های آمريکايی ژانر اکشن به زبان انگلیسی را ساعته، سريال ۲3که  MBC Actionشبکه 

م، تاسیس شده و در سال  ۲007کند. اين شبکه در سال برای جامعه هدف مردان پخش می

 .۸خود را آغاز کرده است HDم، پخش ۲0۸۸

 در دبي MBCمرزی تصویری از لوگوی شبکه فیلم و سریال اکشن انگلیسي برون: 06-9شکل 

 

کند. اين های غربی پخش میم، تاسیس شده است، فیلم۲00۹که در سال  MBC 2بکه ش

های تلويزيونی ( فیلم و برنامهMBC 4م )زمان تاسیس ۲00۹م تا ۲00۹های شبکه در فاصله سال

های ، صرفاً فیلمMBC 4کرد، اما بعد از تاسیس به زبان انگلیسی و با زيرنويس عربی پخش می

های هالیوودی، هندی، چینی، فرانسوی، انگلیسی و کانادايی پخش ند فیلمزبان مانغیرعرب

 کند. جامعه هدف اين شبکه، جوانان هستند.می

 

 

                                                           
1.mediame, 2007  
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 در دبي MBCمرزی تصویری از لوگوی شبکه فیلم و سریال انگلیسي )با زیرنویس عربي( برون: 07-9شکل 

 

را يکی از   MBCشبکه ،۲علمی، پژوهشگر اهل الجزاير در يک پژوهش «۸مرزوقی سارا»

در  ترويج فرهنگ و سبک غربی تأسیس آن را بازوهای امپريالیسم فرهنگی آمريکا و هدف از

میلیون  ۹00گذاری اولیه در اين پژوهش نوشته اين شبکه با سرمايه ویجهان عرب دانسته است. 

 MBC PERSIAه شبکه اندازی شد. در همین راستا بايد بمیلیون دلار راه ۶0و بودجه سالانه  دلار

ر ظاه به رويکردی کردمی دنبال کار به آغاز هایسال در «سی. بی. ام»نیز اشاره کرد. خطی که 

 الهام گرفتن از مسابقات کردند و باها فیلم و سريال پخش میهای آنغیرسیاسی بود. شبکه

 ر رویرا ساختند و ب «Arabs got talent» و «Arab Idol» برنامه های استعداديابی آمريکايی،

های اين شبکه به مرور بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفت و به سمت آنتن بردند. اما فعالیت

رای ( و تلاش بمتحده عربی ای عربستان سعودی )برادر بزرگتر اماراتهای منطقهبلندپروازی

 . ای ايران حرکت کردو قدرت منطقه تضعیف نفوذ

در سال های اخیر افزايش يافته و به سالانه به بیش از صد میلیون  MBCهای بودجه شبکه

باشد. اين در مرزی ايران میهای برونها برابر بودجه رسانهدلار رسیده است که اين رقم ده

                                                           
1.Merzougui Sarra 

2.the Impact ofthe American Cultural Imperialism on the Algerian Society: A Study 

of American Advertisements on the MBC Channels 
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محدود  MBCهای مرزی عربستان سعودی، تنها به شبکههای برونشرايطی است که شبکه

 شوند.نمی

در دبي برای مخاطبان ایراني  MBC PERSIAمرزی ری از لوگوی شبکه برونتصوی: 08-9شکل 

 در اقصي نقاط جهان

 

. بی. ام»ای به نام اعلام کرد شبکهم،  ۲00۱در سال  MBC GROUPای سازمان رسانه

اندازی کرده است. اين شبکه مدتی بعد را برای جذب مخاطبان ايرانی سراسر دنیا راه« سی پرشیا

هايی متنوع در حوزه مجدداً با تولید برنامهم، ۲0۸۱تعلیق درآورد اما از اکتبر  را به حالتفعالیتش 

 کرد.احیا  های خود رافعالیتا مورزش، سرگرمی و سین

 در دبي MBC PERSIAمرزی تصویری از نمای یکي از استودیوهای باز شبکه برون: 01-9شکل 
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بان ز فارسیای اندازی اين شبکه ماهوارهدر سخنانی که هنگام راه« سی. بی. ام»سخنگوی 

به  ، وبا نگاهی راهبردی و سیاسیبر عربستان سعودی، نشان داد که خاندان حاکم  بیان کرد،

اندازی های نجومی برای راههزينه صرف اقدام به منظور ترويج اباحه گری و ابتذال فرهنگ غربی

دارای زبان مشترکی است که با گذر از  سینمايی هایفیلم» :گفت یو .است اين شبکه کرده

د. لذا راه گشاينرا به سوی قلب و مغز بینندگان میمرزهای جغرافیايی و زبانی، مستقیما راه خود 

. بی. ام» شبکه های نجومیيک نمونه از هزينه «.تپرشیا باعث افتخار ماسسی  بی. اندازی ام.

 امتیاز که تلويزيونی برنامه يک ،است ۸«پرشینز گات تلنت»ای به نام برنامهساخت « سی پرشیا

ت های هنگفمسابقه با صرف هزينه اين نخست فصل و شده خريداری تلنتگات مجموعه از آن

 .۲تاستکهلم سوئد فیلمبرداری شده اس در

 در دبي MBC PERSIAمرزی تصویری از نمای داخلي یکي از استودیوهای شبکه برون: 92-9شکل 

 

                                                           
1 .Persia's Got Talent 

  ۸۹۳۳. خبرگزاری تسنیم، ۲
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ولید م، ۲0۸۱در سال اند که ای نوشتهبرخی منابع خبری در مورد مالکیت اين گروه رسانه

 میلیون دلار ۹۹0میلیارد و  ۹میلیون دلار تا  ۹00میلیارد و  ۲ بین یپیشنهاد  بن ابراهیم در ازای

سعود واگذار آل باردر به را ایرسانه سازمان اين از درصد ۶0 مالکیت محمد بن سلمان،از طرف 

موسوم به مبارزه با فساد در »ت. مالک اين شبکه از جمله افرادی بود که در ماجرای اس کرده

بازداشت شده بود. وی در ازای آزادی و دريافت اين « ابتدای به قدرت رسیدن محمد بن سلمان

 .۸ها را به دولت سعودی واگذار کرده بوددرصد از شبکه ۶0مبلغ هنگفت، مالکیت 

 ای العربیه و الحدثلویزیوني ماهوارههای تشبکه
های خبری العربیه و الحدث نیز در اصل متعلق به دولت عربستان سعودی هستند، هرچند شبکه

ای دبی، بايد در اين بخش به آنها نیز اشاره کرد. به اما به دلیل فعالیت آنها در شهرک رسانه

ای مقر اين شبکه در شهر رسانهخصوص آنکه، العربیه، کانال تلگرام و سايت فارسی نیز دارد. 

با  م، و با تهاجم آمريکا به عراق۲00۹مارس  ۹بی قرار دارد. اين شبکه تلويزيونی از د

 .۲میلیون دلاری آغاز به کار کرد ۹00گذاری سرمايه

 ای دبيتصویری از نمای داخلي تحریریه شبکه العربیه در شهرک رسانه: 99-9شکل 

 

                                                           
1. Middle east monitor, 2018 

2. Al Qassemi, 2012 
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 ربیه فارسيسایت شبکه العهای خبری وبتصویری از فضاسازی: 90-9شکل 

 

 سی. یب. ام گروه مالک ابراهیم، بن ولید ،العربیه اندازی شبکهگذار اصلی برای راهسرمايه

 يعنی ديگرش عربی حريف با رقابت ایبر «العربیه»اگرچه مشهور است که شبکه خبری بود. 

تری همنقش م« ستیزیايران»اما از همان ابتدا مشخص بود که  ،تاسیس شدقطر « شبکه الجزيره»

العربیه در واقع بلندگوی اصلی حاکمیت سعودی برای د. کنای العربیه بازی میالت رسانهدر رس

روانی علیه جمهوری اسلامی ايران است. نگاهی به آرشیو -ایاندازی جنگ رسانهپروپاگاندا و راه

 ای ايران، تلقینآمیز هستهصلح هایدهد شانتاژ درباره فعالیتمی های اين رسانه نشانبرنامه

هراسی، جنگ روانی درباره همکاری ايران با برخی کشورهای منطقه، انتشار اطلاعات ايران

های گانه ايرانی، تريبون دادن و پوشش مستقیم میتینگشده درباره مسئله جزاير سهتحريف

 و هاگزارش محور اصلیهای ضد ايرانی ه با تروريستو مصاحبگروهک تروريستی منافقین 

های شبکه خبری العربیه در ها و هزينهرقم دقیقی از بودجهد. دهاين شبکه را تشکیل می اخبار

بودجه شبکه العربیه م، ۲0۸۲سال در  یگزارش طی پالیسی مجله فارن اما، دست نیست

العربیه نیز بسیار فعال و دارای  فارسی توئیتر .9بودبرآورد کرده « صدها میلیون دلار»را 

                                                           

 . خبرگزاری تسنیم، همان.۸
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عضو دارد و اخبار  ۱۹00مخاطبان قابل توجهی است. کانال تلگرام فارسی اين شبکه نیز بیش از 

 ترين اخبار آنضد ايرانی و ضد محور مقاومت و توجیه جنايات عربستان سعودی در يمن، مهم

 هستند.

ی مسائل سازیه همواره در پی برجستهشبکه العرب»، نتايج يک پژوهش علمی بر اين اساس

است. العربیه بوده قومی ايران جهت واگرايی بیشتر قوم عرب ساکن در استان خوزستان 

، از جمله در مورد دهدهای گوناگونی را در عملیات روانی خود مورد استفاده قرار میحوزه

 نمايی کرده و ترويجبزرگ رادر حوزه اقتصادی آنها  احساس محرومیت نسبیاعراب خوزستان، 

با تاکید مداوم بر ثروت عظیم نفتی، گازی های عربی و فارسی خود، اين شبکه در بخش. دهدمی

ز نشان آمینشین خوزستان، در تلاش است تا سیاست قومی ايران را تبعیضو آبی مناطق عرب

 «.۸دان شوها از جمهوری اسلامی ايرهای قومی واگرايانه آنساز کنشدهد تا زمینه

 تصویری از صفحه شبکه العربیه فارسي در توئیتر: 99-9شکل 

                                                           

 .۸۹۳7. ساسانیان، ۸
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ی نگاران دبای دبی، میزبان و مقر اصلی انجمن روزنامهلازم به ذکر است که شهرک رسانه

اين کلوپ، مرکزی برای پشتیبانی، تبلیغ و توسعه م( است. ۸۳۳۳)تاسیس  ۸های دبی()کلوپ رسانه

های مختلف در امارات متحده عربی و ابتکارات متعددی را برای تقويت رسانهباشد های منطقه میرسانه

ای منطقه( جايزه ترين گردهمايی رسانه، )بزرگ۲های عربیداشته است. تاسیس مجمع رسانه

های اجتماعی و اجلاس تأثیرگذاران رسانه 3ای امارات متحده عربی، مجمع رسانه۹نگاری عربیروزنامه

های منطقه ، اين نهاد را به مرجع در مورد رسانه۶های عربیانداز رسانهو انتشار سالانه گزارش چشم ۹عربی

 تبديل کرده است.

 م0291 -های منطقه در امارات متحده عربيتصویری از مجمع عمومي مدیران رسانه: 94-9شکل 

 

                                                           
1 . Dubai Press Club 

2 . Arab Media Forum (AMF) 

3 . Arab Journalism Award (AJA) 

4 . Emirates Media Forum (EMF) 

5 . Arab Social Media Influencers Summit (ASMIS) 

6 . annual Arab Media Outlook 
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 امارات متحده عربي رسمي خبرگزاری

با تصويب هیئت دولت در اين  ،م۸۳7۶در نوامبر  ۸(WAMخبرگزاری امارات متحده عربی )

 ۲0خبرگزاری با بیش از . اين آغاز کرد ،م۸۳77ژوئن  ۸۱کشور تأسیس شد و کار خود را در 

المللی توافق همکاری و تبادل اخبار امضا کرده است و در چند سازمان خبرگزاری عربی و بین

 ۲یرسانشورای ملی اطلاعاين خبرگزاری،  سازمان مادر. دالمللی هم عضويت داررسانی بیناطلاع

 )شورای ملی رسانه( است.

تصویری از لوگوی خبرگزاری رسمي امارات متحده عربي: 91-9شکل   

 

 

های اجتماعی، فیسبوک، توئیتر، اينستاگرام و يوتیوب، دارای اين خبرگزاری در شبکه

حتوا خبرگزاری صرفاً به زبان عربی، تولید م باشد. در ابتدای تأسیس، اينحساب کاربری فعال می

، تولید خبر به زبان انگلیسی را نیز در دستور کار قرار داد. دفتر م۸۳7۱داشت، اما از دسامبر 

ای آن در قاهره، بیروت، واشنگتن، اصلی اين خبرگزاری در ابوظبی قرار دارد، اما دفاتر منطقه

، عضو انجمن متحده عربی برگزاری اماراتخآباد فعال هستند. بروکسل و اسلامصنعا، 

 ،3المللی اسلامیبینهای ، خبرگزاری۹خلیج فارسهای شورای همکاری زاریخبرگ

 است. ۶پاسفیک-های آسیاو سازمان خبرگزاری ۹های جنبش عدم تعهدخبرگزاری

                                                           
1 . Wakalat Anba'a al Emarat 

2 . National Media Council 

3. Gulf Cooperation Council news agencies 

4. Union of OIC News Agencies 

5. Non-Aligned News Agencies Pool 

6. Organization of Asia-Pacific News Agencies 
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 اردن، اندونزی، ،۸مالزی، روسیه، چین )شینهوا(، کويت، بلغارستان های سودان،خبرگزاری

متحده  هايی هستند که خبرگزاری اماراتيمن و آناتولی ترکیه، از جمله خبرگزاری ،۲آفريقا

  ، با آنها قرارداد همکاری و تبادل اخبار منعقد کرده است.عربی

های زبان، به عنوان يکی از رسانه ۸7در حال حاضر اين خبرگزاری با انتشار اخبار به 

شود. خبرگزاری امارات متحده عربی علاوه بر حسوب میمرزی امارات متحده عربی ممهم برون

کند که عبارتند از: فرانسوی، ايتالیايی، زبان ديگر خبر منتشر می ۸۹های عربی و انگلیسی به زبان

هندی، چینی، روسی، بنگالی، اسپانیولی، فارسی، پشتو، آلمانی، ترکی استانبولی، اندونزيايی، 

 پرتقالی، اردو و سینهالی.

 تصویری از تنوع زباني خبرگزاری رسمي امارات متحده عربي: 96-9 شکل

                                                           
1. The Bulgarian News Agency (BTA)  

2.  African News Agency, ANA 
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با  که است کرده ايجاد را «WAM Editor» ويرايشگر ،امارات متحده عربی خبرگزاری

 یهاتلفن طريق از جهان از نقطه هر از را هااخبار و گزارش توانندمی استفاده از آن، خبرنگاران

 به «WAM Live Service» سرويس اين، بر علاوه .کنند منتشر خود هایرايانه يا هوشمند

 يک طريق از را المللیبین و ایمنطقه محلی، اخبار آخرين تا دهدمی را امکان اين مخاطبان

  خبرگزاری است.اين ، مدير اجرايی ۸محمد جلال الرياسی کنند. مشاهده ديجیتال تعاملی صفحه

 خبرگزاری رسمي امارات متحده عربيتصویری از صفحه انگلیسي : 97-9شکل 

 

خبرگزاری امارات متحده عربی در صفحه انگلیسی توئیتر خود نیز فعال است و اخبار 

صفحه انگلیسی توئیتر خود  ۸۹۳۹دهد. اين خبرگزاری از سال درج شده در سايت را پوشش می

ر توئیت به زبان هزا ۹۳م، بیش از  ۲0۲0جولای  ۲3، ۸۹۳۳مرداد  ۹را ايجاد کرده و تا روز 

ای که المللی و منطقهزبان بین ۸۱هزار فالوئر دارد. تمام  ۹۱انگلیسی منتشر کرده است و حدود 

اين شبکه تحت پوشش قرار داده است، همزمان دارای حساب توئیتری نیز هستند، اما تعداد 

تاگرام، های کاربری اين خبرگزاری در اينسمخاطبان آنها چندان قابل توجه نیست. حساب

 فیسبوک و يوتیوب نیز فعال هستند.

                                                           
1.Mohammed Jalal Alrayssi 
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 تصویری از صفحه انگلیسي خبرگزاری رسمي امارات متحده عربي در توئیتر: 98-9شکل 

 

های محور سازش مانند ديگر خبرگزاری امارات متحده عربی به عنوان يکی از رسانه

ار استقبال از فش های کشورهايی مانند عربستان سعودی و بحرين رويکرد ضد ايرانی ورسانه

ان عنوای در دستور کار قرار داده است. بهعلیه جمهوری اسلامی ايران را به بهانه پرونده هسته

از قطعنامه شورای حکام آژانس  ۲و عربستان سعودی ۸مثال، پوشش استقبال امارات متحده عربی

انصارالله يمن و م، تروريست خواندن جنبش ۲0۲0المللی انرژی اتمی علیه ايران در سال بین

های مشترک امارات ، قرار دادن ايران در متن نگرانی۹ادعای پشتیبانی ايران از آنها با ارسال سلاح

و به طور کلی اتحاديه  ۶و هلند ۹، لوکزامبورگ3متحده عربی و کشورهای اروپايی مانند انگلستان

                                                           
1.WAM, 2020 

2.WAM, 2020 

3. WAM, 2020 

4. WAM, 2020 

5. WAM, 2020 

6. WAM, 2020 
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لیج فارس، از اقدامات ها و جلسات نشست سران شورای همکاری خو پوشش کامل بیانیه ۸اروپا

مرزی دولت امارات ای برون. همچنین اين خبرگزاری در نقش بازوی رسانه۲اين خبرگزاری است

های درمانی و متحده عربی در زمان شیوع کرونا، اقدامات امارات متحده عربی در زمینه کمک

 شدت بزرگنمايی کرد.مالی به کشورهای مختلف جهان را به

 مرزی عجمانبرونای شهرک رسانه

يک منطقه آزاد  MAKATEB( تحت نام ۸۳۱۱)تاسیس:  ۹عجمانمرزی برونای شهرک رسانه

ای قرار داده است های رسانهسازماناقتصادی در عجمان است که امکانات مختلفی را در اختیار 

يک مرکز  MAKATEB  ای با نامنمايندگی دبی اين شهرک رسانه و در دبی هم دفتر دارد.

 های جديد ارتباطی بین منطقه آزادم، و با هدف ايجاد کانال۲00۹که در سال خصصی است ت

Ajman Media City  .ها در های کم رفت و آمد رسانههزينه و مشتريان آن تأسیس شده است

ل ها تبدياين شهرک، باعث شده است که آن در مدت زمان کوتاه، به يکی از مقاصد جذاب رسانه

 .3شود

 توان به موارد زير اشاره کرد:و کار، میای برای صاحبان کسبيای اين شهرک رسانهاز مزا

 آغاز تجارت با حداقل سرمايه .۸

 معافیت مالیاتی .۲

 های متعدد تنها با يک مجوزانجام فعالیت .۹

 .۹ساعت ۲3صدور مجوز در  .3

                                                           
1. WAM, 2020 

2. WAM, 2020 

3.Ajman Media City Free Zone 

4. https://emirabiz.com/ajman-media-city/ 

5. Ajman Media City, 2020 



  (۲) های برون مرزی در جهانرسانه          امارات متحده عربيهای برون مرزی : رسانهسومفصل 

118 

 

از زمان تاسیس در  ای مستقر است،که در اين شهرک رسانه شبکه تلويزيونی عجمان

 . ۸های عربی و انگلیسی برنامه پخش کرده استبه زبانم، ۸۳۳۶ريه فو

 تصویری از لوگوی شبکه تلویزیوني عجمان: 91-9شکل 

 

 راديويی شبکه اولین عنوان به م،۸۳۳7 ژوئن در Channel4همچنین شبکه راديويی 

گاه، اين بن های راديويی مختلف وابسته به. شبکهشد اندازیراه عربی متحده امارات در تجاری

هايی نامهکند، و ساير راديوها نیز برگسترده هستند. يکی از آنها صرفا موسیقی انگلیسی پخش می

 .۲کنندبه زبان روسی، مالايی و هندی برنامه پخش می

 ای عجمانتصویری از آرم شهرک رسانه: 42-9شکل 

                                                           
1. Al Murad Group website, 2020 

2. Al Murad Group website, 2020 
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 زبان عجمانتصویری از لوگوی شبکه رادیویي انگلیسي: 49-9شکل 

 Ajman Independent Studios LLCکه وابسته به  Channel4که راديويی شب

 زبان به شرح زير است:ی غیر عربدارای چندين زيرمجموعهباشد، می

 مرزی عجمان: شبکه های رادیویي و تلویزیوني برون4-9جدول 

 ملاحظات زبان نام رديف

۸ Channel 4, 

104.8 
م، و  ۸۳۳7پخش موسیقی به زبان انگلیسی از سال  انگلیسی

 زبان عنوان اولین راديوی انگلیسیفعالیت به

۲ Radio 4, 89.1  انگلیسی

 و 

 هندی

پخش موسیقی و برنامه سرگرمی برای جامعه هندو 

 های هندی و انگلیسیزبان به زبان

۹ Gold 101.3 يیاپخش موسیقی و برنامه سرگرمی به زبان مالزي مالايی 

ای های مخابراتي و ماهوارههمکاری پنهان امارات متحده عربي با شرکت

 المللي برای سانسوربین
های های فنی و میزبانی مناسب از شرکتعلیرغم پیشرفتمتحده عربی ای امارات فضای رسانه

هايی مانند ای، به دلیل ماهیت رژيم حاکم بر اين کشور و همکاری آن با دولتمختلف رسانه

ز با رژيم صهیونیستی، بسیار بسته است. فارغ ا سازی مناسباتعادیعربستان سعودی و مصر و 

للی المی، پخش فیلم و موسیقی داخلی و بینهای سرگرممحتواهای غیرسیاسی مانند برنامه
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گیرانه و در ، کاملاً جهتمتحده عربی های اماراتهای سیاسی در رسانه)غربی(، اخبار و تحلیل

را  یمتحده عرب ای اماراتشود. فضای رسانهراستای منافع خاندان حاکم بر اين کشور منتشر می

اخبار د برآينکنند و هیونیستی کنترل میموساد و رژيم صسازمان جاسوسی به طور غیررسمی 

ستی با رژيم صهیونیمتحده عربی سازی روابط امارات نبايد علیه منافع آنها باشد. در جريان عادی

های مستقر در اين کشور، کاملًا های اماراتی و يا رسانهرخ داد، رسانه ۸۹۳۳نیز که در شهريور 

سازی در راستای عادیقادی را منتشر نکردند. ترين انت از اين اقدام حمايت کردند و کوچک

ا ، شبکه اسکای نیوز برای اولین بار بصهیونیستیبا رژيم متحده عربی ای روابط امارات رسانه

 .۸دمصاحبه اختصاصی کر صهیونیستینخست وزير رژيم 

های توان در مورد همکاری امارات متحده عربی با شرکتهای متعددی را مینمونه

م، ۲007نوامبر  ۸۶عنوان مثال در های مختلف ذکر کرد. بهای علیه رسانهمخابراتی و ماهواره

 کانال دو پخشم( ۲00۹)تاسیس  Group TECOM (Investments TECOM)۲شرکت 

 بید دولتفعال بودند.  دبی ایدر شهرک رسانه که کرد توقفم را پاکستان ایماهواره مهم خبری

 ARY و Geo News پاکستانی مستقلو  مشهور خبری هایکانال تا داد دستور Tecom به

One World لتعطی مشرف پرويز ژنرال رهبری به پاکستان نظامی حکومت درخواست به را 

 .۹کند

م، به دلیل پوشش جنايات جنگی ۲0۸۶نیز در سال  Middle East Eyeسايت معتبر 

 روابط افشایهای زيادی در مورد گزارشاين سايت  امارات متحده عربی در يمن، فیلتر شد.

 منطقه اسرسر در آن نظامی و سیاسی نقش ، رژيم صهیونیستی با امارات متحده عربی دولت پنهان

                                                           
1. Staff, 2020 

های مختلف عمرانی، عنوان يکی از پیمانکاران اصلی امارت دبی، در حوزه، بهTECOM. شرکت ۲

 ای دبی ورسانهداران اصلی شهرک ای فعال است. اين شرکت، يکی از مديران و سهاماقتصادی و رسانه

با  جهانی شرکت يک دبی ( است. هلدينگ۲003های دبی هلدينگ )تاسیس: يکی از زيرمجموعه

 .کارمند و نیرو دارد هزار نفر ۲0از  بیش و کندمی فعالیت کشور ۸۹ در که است های متنوعفعالیت
3.Wikipedia (2020):Telecommunications in the United Arab Emirates 
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. نهاد ناظر در امارات متحده ۸کرده بودمنتشر  کشور اين در بشر حقوق نقض پوشش همچنین و

ررات ارتباطی امارات متحده قشرکت تنظیم م»، ۲عربی در مورد مشخص کردن محتوای مجرمانه

عنوان يک نهاد حاکمیتی مستقر در ابوظبی دستور فیلتر کردن می باشد. اين شرکت به« ۹عربی

همچنین دستور فیلتر کردن  صادر کرده بود. همین نهاد حاکمیتیرا  Middle East Eyeسايت 

)مستقر در بیروت( را صادر کرده بود که خواستار اصلاحات « 3مرکز حقوق بشر خلیج }فارس{»

 با ها،سايتوب کردن مسدود بر علاوه یامارات مقاماتسیاسی در امارات متحده عربی است. 

 درباره که مواردی مانند یتر،ئتو در سیاسی هایهشتگ و جستجو عبارت ۹00 کردن مسدود

 تلاش وازاتم به .کنندمی فیلتر را اينترنت محتوای است، کشور اين در سیاسی شدگانبازداشت

 قاماتم ،انگلیسی خصوص به زبانبه آنلاين محتوای کردن فیلتر و مسدود برای TRA مداوم

. دهندیم قرار قانونی پیگرد تحت حتی و رصد را اينترنت کاربران همچنین عربی متحده امارات

 سال ریسايب جرايم قانوناستناد به  با متحده عربی امارات قضايیدستگاه  و امنیتی نیروهای

 مربوط آنلاين هایفعالیت از طیفی ،م۲0۸3 سال در آن تروريسم ضد قانون و کشور اين م،۲0۸۲

 .۹اندکرده انگاریجرم را بیان آزادی به

 متحده عربي برای سانسوروضع قوانین مطبوعاتي و انتشاراتي در امارات 

دهد محتوای م، به مقامات اماراتی اجازه می۸۳۱0وضع قانون مطبوعات و انتشارات در سال 

داخلی و خارجی را سانسور کنند و انتقاد از دولت، خانواده حاکم و کشورهای متحد را مجازات 

 دولت و خاندان حاکمکنند. اين قانون همچنان نیز فضای خبری را سانسور کرده و آن را به سود 

ط ای، محیالمللی به عنوان مرکز رسانهکند. در واقع بايد گفت با وجود شهرت بینهدايت می

های امارات متحده عربی بسیار سرکوبگر است و در فهرست گزارشگران بدون مرز، اين رسانه

                                                           
1. Rori, 2016 

2. Dubaifaqs, 2020 

3.Telecommunications Regulatory Authority (TRA) 

4. Gulf Center for Human Rights (GCHR) 

5. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), 2016 
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به ان منجر نويساگنگاران يا وبلرين انتقاد از رژيم توسط روزنامهکمت کشور رتبه مناسبی ندارد.

، توهین به دولت يا ارسال اطلاعات دروغین با هدف آسیب رساندن به اعتبار کشور اتهام افترا

شود. رتبه امارات نگاران میکه سبب صدور حکم زندان و بدرفتاری در آن با روزنامه خواهد شد

م، ۲0۲0سال  متحده عربی در شاخص آزادی رسانه بر اساس اعلام خبرنگاران بدون مرز، در

م، ۲0۸۳م، دو پله رشد داشت )در سال ۲0۸۳کشور جهان بود که نسبت به سال  ۸۱0از میان  ۸۹۸

 (. ۸بود ۸۹۹اين رتبه 

 از پشتیبانی و پژوهشزمینه ظاهر در در با بودجه دولِت آمريکا که  ،۲خانه آزادی

 در رديفرا متحده عربی ، امارات کندفعالیت می حقوق بشر و سیاسی هایآزادی کراسی،ودم

 بندی کرده و در گزارشای و آزادی اينترنتی دستهکشورهای بسته و غیرآزاد جهان از نظر رسانه

 قوانین محدودترين از يکی که ،م۸۳۱0 سال انتشار و انتشارات قانون»است:  خود نوشته

 را دولت از انتقاد و تنظیم را رسانه جوانب همه ، شودمی محسوب عرب جهان در مطبوعات

 هایبیانیه اغلب هارسانه و دهندمی انجام را خودسانسوری معمولاً نگارانروزنامه. کندممنوع می

 «ادآز مناطق» در بیشتری آزادی با ها رسانه. کنندمی منتشر اظهارنظر و انتقاد بدون را دولت

 مخاطبان برای را خبری محتوای توانندمی خارجی هایرسانه که مناطقی - کنندمی فعالیت

 و عربی متحده امارات هایرسانه قوانین تحت نیز همچنان آن مناطق اما - کنند تولید خارجی

 «.۹هستند اضافی اختیارات و نظارتی کدهای دارای

الملل بارها اعلام کرده است که امارات های مختلف حقوق بشری مانند عفو بینسازمان

 اصلاحات و بشر حقوق از حمايت دلیل به را نويسانوبلاگ و نويسندگانمتحده عربی، 

 قوقح خودسرانه عربی متحده امارات الملل،بین عفو گزارش طبق کند.می زندانی دموکراتیک

 و جنايی قوانین تحت را خارجی اتباع و مخالفان منتقدان، و محدود را هاتشکل و بیان آزادی

 و شکنجه غیرمنصفانه، محاکمات اجباری،ناپديدشدگی . کندبازداشت می تروريسم ضد

                                                           
1. Reporters without Borders (RSF), 2019 

2.freedom house 

3. Freedom house, 2020 
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 ملی حدتوهايی مانند ضربه به هر انتقاد، با برچسب .است گسترده بسیار زندانیان با بدرفتاری

در امارات متحده عربی « خارجی کشور يک علیه خصمانه عمل يک ارتکاب»شود. سرکوب می

 معبد ساخت»ن و حتی انتقاد از هايی مانند مصر، عربستان سعودی و بحرييعنی انتقاد از دولت

سیر تف دولت و رهبران علیه متحده عربی امارات شهروندان تحريک معنایبه« ابوظبی در هندوها

 .۸شودمی

ای امارات متحده عربی، عدم وجود رسانه مستقل، نکته مهم ديگر در ارزيابی فضای رسانه

المللی مطرح و برند شده برای اين کشور است. در واقع اين کشور، نه مانند مرزی و بینبرون

گذار را در اختیار دارد، و نه مانند عربستان سعودی، مالک و سیاست TRTترکیه، مجموعه 

فعالیت  های مطرحعنوان بستر رسانهنند العربیه است. امارات متحده عربی بیشتر بهای ماشبکه

مرزی مستقل و مطرحی وجود ندارد، توان گفت در اين کشور رسانه برونکند. در واقع، میمی

خود، تاکنون نتوانسته است  خبرگزاری امارات متحده عربی نیز برخلاف برخی همتايان

اری قابل توجهی داشته باشد. مزيت نسبی اين کشور در عرصه رسانه، سازی و تاثیرگذجريان

خاک خود  ای درالمللی و منطقههای مختلف بینفراهم کردن بستر فیزيکی و مالی فعالیت رسانه

ورهای برخی از کشمرزی های برونرسانهاست. که با صرف صدها میلیون دلار تحقق يافته است. 

م های مستقیم و غیر مستقیدر سطحی گسترده از حمايت ده عربی،در امارات متحغربی و عربی 

ص ثروت نفتی، استفاده از نیروی انسانی متخص برخوردارند.اين کشور  مالی، سیاسی و فنی دولت

اذ ای، اتخسازی ساخت شهرک های عظیم رسانهغیربومی، تاکید بر آموزش نیروی بومی، ساده

شور، ای و تولید محتوا در اين کوکار رسانهد فضای کسب مواضع سیاسی متمايل به غرب و بهبو

 های بزرگهمه با حمايت دولت امارات متحده عربی صورت گرفته است و در نتیجه آن شهرک

ای ای تولید محتوهای حرفههای مطرح و شرکتاند که توانسته است رسانهای ساخته شدهرسانه

 ای را به خود جلب کند.رسانه

                                                           
1. The International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE), 

2017 
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ها برای تقويت موضع سازی امارات متحده عربی از افراد و رسانهگر، شبکهنکته مهم دي

های مختلفی را در اختیار گرفته خود در جهان است. اين کشور عملا با پول نفت، افراد و رسانه

مندی علیه ايران، قطر، ترکیه و ساير رقبای خود در منطقه، در است تا مطالب متعدد و نظام

ای از مالیات معاف های رسانههايی که در شهرکان منتشر کنند. رسانههای مطرح جهرسانه

ار خود اند، در اخبهستند و امکانات مالی، فنی و سیاسی قابل توجهی از اين کشور دريافت کرده

هرگز به نقض حقوق بشر توسط اين کشور در يمن و يا در خود امارات متحده عربی اشاره 

متعدد،  هایهای مختلف و تلويزيونسايتده از شبکه خود، در وبکنند و بر عکس با استفانمی

از وجود يک  ۸۹۳۳در تیر ماه بیست پايگاه خبری ديلی عنوان مثال،کنند. بهاز اين دولت دفاع می

و ترکیه  لیه ايران، قطربرای انتشار مطالب عمتحده عربی ای وابسته به امارات شبکه جعلی رسانه

ا بتبلیغاتی حامی تفکرات دولت امارات متحده عربی  د. اين شبکهخبر دا های مختلفدر رسانه

واشنگتن »کاری همچون يادداشت در نشريات محافظه ۳0هويت جعلی توئیتری، بیش از  ۸۶

 . ۸اندمنتشر کرده« نیوزماکس»و پايگاه « امريکن تینکر»و « اگزمینر
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127 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری آذربایجانمرزی های برونرسانه: مچهارصل ف

 تاریخچه تحولات رسانه ها در جمهوری آذربایجان
پیام رسانی برون مرزی که بخصوص در دوره توجه هرچه بیشتر کشورهای مختلف به اهمیت 

از اوايل قرن بیست و يکم موجب رونق فعالیت های رسانه ای برون مرزی شد، جمهوری 

آذربايجان نیز از جمله کشورهايی بوده است که بخش رسانه ای برون مرزی خود را تقويت 

از شبکه کرد. در اين دوره جمهوری آذربايجان ضمن گسترش رسانه های برون مرزی خود اعم 

های تلويزيونی و سايت های اينترنتی، به خريد و استفاده از ماهواره های تلويزيونی متعلق به 

و  "آذرکاسموس"اين کشور همت گماشت. جمهوری آذربايجان با تاسیس سازمان ماهواره ای 

، " آذراسکای"و  "۲آذراسپیس "و  "۸آذراسپیس "تامین هزينه در مدار قرار دادن ماهواره های 

میلیون ها دلار از ارايه خدمات به شبکه های تلويزيونی داخلی و برون مرزی کشورهای  سالانه

مختلف درآمد کسب می کند. ضمن اينکه در پذيرش شبکه های تلويزيونی برای پخش برنامه 

از طريق اين ماهواره ها نیز اهداف تبلیغات رسانه ای و پیام رسانی خاص دولت جمهوری 

 بال می شود.آذربايجان دن
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 تصویری از لوگوی سازمان ماهواره ای تلویزیوني آذرکاسموس جمهوری آذربایجان :9-4شکل 

 

در فرآيند تاسیس رسانه های برون مرزی،  جمهوری آذربايجان با ظرافت های خاصی 

عمل کرده است و پیام رسانی برون مرزی خود را صرفا به تولید و پخش برنامه های برون مرزی 

راديو و تلويزيون دولتی که بطور سنتی از زمان حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، 

 خلاصه نکرده است. 

سازمان ماهواره ای تلویزیوني آذرکاسموس وی اتاق فرمانتصویری از لوگ: 0-4شکل   
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دولت جمهوری آذربايجان در پیام رسانی برون مرزی، به صورت چندلايه عمل کرده 

است. به اين معنا که جمهوری آذربايجان ضمن حفظ و توسعه زيرساخت های رسانه ای برون 

تی شوروی، بنا به اقتضای شرايط نوين رسانه های جديدی را مرزی باقی مانده از نظام کمونیس

برای پیام رسانی برون مرزی خود ايجاد کرده است که در ساختار دولتی سنتی گنجانده نشده 

اند. باکو همچنین به پیام رسانی برون مرزی از طريق رسانه های نوين و استفاده گسترده از  

جمهوری آذربايجان ضمن داشتن رسانه های  فضای مجازی غیررسمی مبادرت کرده است.

رسمی و دولتی برون مرزی، رسانه های غیررسمی و متعلق به بخش خصوصی و با هدف گذاری 

برون مرزی نیز دارد و همچنین رسانه های برون مرزی خارجی و ظاهرا بی ارتباط با دولت 

گون. "ه های ضدايرانی جمهوری آذربايجان را نیز تحت پوشش حمايتی قرار داده است که شبک

در سوئد از جمله رسانه های برون  "ای. ان. تی"در آمريکا و شبکه تلويزيونی  "آذ. تی. وی

مرزی خدمت کننده به اهداف پیام رسانی برون مرزی جمهوری آذربايجان با محوريت پیشبرد 

زی ن مرپان آذريسم هستند. اگر در زمان حاکمیت رژيم کمونیستی شوروی، پیام رسانی برو

جمهوری سوسیالیستی آذربايجان شوروی اساسا برای تاثیرگذاری بر آذری های ايران و نیز ترکیه 

هدف گذاری شده بود، در دوره پساشوروی و استقلال جمهوری آذربايجان، در راهبردهای 

سیاسی و امنیتی و رسانه ای جمهوری آذربايجان، فعالیت رسانه ای برون مرزی اين کشور صرفا 

خلاصه نمی شود، اما تامین اين هدف همچنان مهم ترين بخش  پیام رسانی به آذری های ايران به

فعالیت رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربايجان است. بنابراين، در دوره کنونی جمهوری 

آذربايجان رسانه هايی را دستکم در حد سايت اينترنتی به زبان های انگلیسی، روسی، عربی، 

 ی، چینی، اسپانیايی و عبری نیز تاسیس کرده است. ارمنی، فارس

 یجانآذربا یجمهور يدولت یزیونو تلو یوراد
با توجه به اين که زبان آذربايجانی مورد استفاده در جمهوری آذربايجان، برای مردم آذری زبان 

م، را می توان ۸۳۲۶نوامبر  ۶ايران قابل فهم است، آغاز فعالیت راديو جمهوری آذربايجان در 

 همان نقطه آغاز فعالیت برون مرزی اين راديو برای آذری زبانان ايران نیز تلقی کرد. 
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م، ۸۳۹۶فوريه  ۸3، در سال بعد ۹0نیز  .يجان، آذ. تی. ویه تلويزيونی جمهوری آذرباشبک

آغاز به فعالیت کرد. اين شبکه نیز به علت قرابت زبانی و فرهنگی و برنامه های تفريحی و 

موسیقی، همواره کارکردی برون مرزی نیز برای تبلیغات جمهوری آذربايجان در میان مردم آذری 

 زبان ايران داشته است. 

آذربايجان »نیز با پخش برنامه  اهداف تبلیغی برون مرزی اين شبکه در همان زمان

و نیز حضور میهمانان خارجی در استوديوی پخش اين شبکه برای تبلیغ شوروی و به « شوروی

منظور تاثیرگذاری بر تمامی آذری زبان های دنیا و جهت دادن به افکار آن ها به سمت و سوی 

 ل می شد. مورد نظر باکو، با پخش برنامه های تاريخی و ادبی و موسیقايی دنبا

اين کارکرد برون مرزی شبکه تلويزيون دولتی جمهوری آذربايجان، در دوره پس از 

م، با ارتقای کیفیت تولید و پخش برنامه های اين  ۲003فروپاشی شوروی، به خصوص از سال 

،   Turksat 1Cو Hot Bird ، SESAT ، Galaxy 25شبکه و پخش آن از ماهواره های 

 توسعه يافته است. 

سیقی مسابقه مو»و تولید برنامه « آذ. تی. وی»با آغاز پخش ماهواره ای شبکه تلويزيونی  

اد بنی»با حمايت « بنیاد دوستان فرهنگ آذربايجان»م، که براساس طرح  ۲007در سال « مقامی

انجام شد، کارآيی برون مرزی اين شبکه با حضور آذری زبانان ايرانی در اين « حیدر علی اف

 ترده تر شد. برنامه گس

آذ. »گاه اينترنتی رسمی اما به لحاظ شکلی و رسمی، به موجب اطلاعات درج شده در پاي

م، ۸۳30ستی آذربايجان شوروی در دهه راديو و تلويزيون دولتی جمهوری سوسیالی« تی. وی

ات رفعالیت تبلیغاتی راديويی برون مرزی خود را آغاز کرده است که بر همان پايه و البته با تغیی

 مهمی تاکنون نیز ادامه دارد. 

کیلووات،  ۹۹م، حوزه پخش امواج راديو جمهوری آذربايجان با قدرت ۸۳۹۶تا سال  

علاوه بر قفقاز، ترکمنستان و ازبکستان و حوزه دريای سیاه را در بر می گرفت. در جولای 

ولی ترکی استانب م، حکومت شوروی دو تحريريه در راديو آذربايجان به زبان های فارسی و۸۳3۸

م، پخش ۸۳3۸جولای  ۲0برای تبلیغات شوروی کمونیستی در ايران و ترکیه تاسیس کرد. در 
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د که آغاز ش« اينجا باکو»و « بوراسی باکی»آزمايشی برنامه های اين تحريريه ها، با عبارت های 

 به مردم ايران« روشنفکران»و فراخوان های « دفتر اطلاع رسانی شوروی»در اين برنامه ها، اخبار 

 و ترکیه پخش می شد. 

 اداره کل برنامه های خارجي جمهوری آذربایجان
راديو باکو به جای تحريريه های فارسی و ترکی « برنامه های خارجی»م، اداره کل ۸۳۹0در سال

استانبولی تاسیس شد و برنامه يک ساعته ای که همه روزه از راديو باکو برای آذری زبانان در 

ادغام شد. در « برنامه های خارجی»جمهوری آذربايجان پخش می شد، در اداره کل  خارج از

 در راديو جمهوری آذربايجان آغاز شد.« عربی»م، نیز پخش برنامه به زبان ۸۳۹۳سال 

به زبان آذری برنامه تولید و پخش می « برنامه های ايران»تحريريه ای که در اداره کل 

م، برنامه ۸۳۱0اداره کل جداگانه ای تبديل شد. در سال های دهه م، به ۸۳۱0کرد، در اول مارس 

دقیقه به زبان فارسی، دو ساعت  ۸۹های برون مرزی جمهوری آذربايجان، روزانه دو ساعت و 

به زبان ترکی استانبولی، يک ساعت به زبان عربی و يک ساعت به زبان آذری برای آذری های 

 د.  خارج از جمهوری آذربايجان، پخش می ش

م، برنامه های فارسی زبان راديو آذربايجان به يک ساعت کاهش داده شد ۸۳۱۶در سال 

زبان »دقیقه افزايش يافت که برنامه های  3۹و برنامه های آذری زبان برون مرزی به دو ساعت و 

، سخن مردم( مهم ترين )ساز مردم« الین سازی، الین سوزو»، «اوقات»)پل(، « کورپو»، «مادری

ين اعلام شده که ا« آذ. تی. وی»مه های راديو باکو بود که در تاريخچه منتشر شده در سايت برنا

 برنامه ها بیشترين جذابیت را برای آذربايجانی ها در خارج از جمهوری آذربايجان داشته است. 

، دستور زبان آذربايجانی و محاوره شفاهی آن برای آذری های «زبان مادری»در برنامه 

نیز نامه ها و تماس های تلفنی پاسخ داده می شدند « کورپو»موزش داده می شد. در برنامه ايران آ

اساس آنچه در بخش تاريخچه راديو  و برو با میهمانانی که به استوديو می آيند، گفتگو می شد 
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آمده است، چندين نفر از طريق شنیدن اين برنامه اقوام « وی تی. آذ.»آذربايجان در سايت رسمی 

  ۸خويشاوندان خود را پس از سال های طولانی جدايی، از طريق اين برنامه يافتند. و

 رادیو بین المللي برون مرزی آذربایجان
م، ۸۳۳۲نوامبر سال  ۲۶در دوره پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربايجان در 

ی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوتاسیس شد. اين راديو به زبان های « راديو بین المللی آذربايجان»

روزانه  «راديو بین المللی آذربايجان»ارمنی، تالشی، کردی، لزگی و گرجی برنامه پخش می کرد. 

زبان درباره جمهوری آذربايجان برنامه پخش می  ۱ساعت از طريق امواج کوتاه و متوسط به  ۸0

 داده شد و تحريريه ای« بايجانراديو بین المللی آذر»م، تغییراتی در ساختار ۲007کرد. در سال 

 سوی برنامه تهیه می کرد، منحلکه به زبان های غربی، يعنی زبان های انگلیسی، آلمانی و فران

 ۹ ذریاز طريق امواج کوتاه و متوسط، به زبان آ« راديو بین المللی آذربايجان». هم اکنون شد

ساعت، به زبان ترکی  ۸ن فارسی ساعت، به زبا ۸، به زبان ارمنی ساعت ۸ساعت، به زبان روسی 

ساعت برنامه پخش می کند. در کنار اين اوقات پخش  ۸ساعت و به زبان عربی  ۸استانبولی 

روز هفته به زبان های کردی و لزگی  ۲دقیقه، در  ۲0روز هفته به زبان گرجی  ۹برنامه نیز در 

اين راديو نیز به زبانی آذری « وطن»دقیقه از برنامه  ۸۹دقیقه، برنامه پخش می نمايد.  ۸۹)هريک( 

  ۲دقیقه از آن نیز به زبان ارمنی تهیه و پخش می شود. ۸۹و 

و بودجه آن اطلاعاتی در پايگاه « آذ. تی. وی»سازمان برون مرزی  در مورد شمار کارکنان

ماهواره توسط جمهوری  دواينترنتی رسمی آن درج نشده است، اما چنانچه از خريد و اجاره 

در بخش  ی آيد، اين کشور هزينه های هنگفت و محرمانه این در سال های اخیر بر مآذربايجا

 رسانه ای بويژه برون مرزی خود دارد. 

 

                                                           
1 .AzTV, 2020 

2 .Ibid 
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 تغییر ساختار فعالیت رسانه های برون مرزی: تاسیس شبکه تلویزیوني برون مرزی
الهام  یمرحله جديد فعالیت رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربايجان در دوره رياست جمهور

بر اين کشور آغاز شد که مصادف با افزايش تصاعدی درآمدهای م، تاکنون(  ۲00۹علی اف )

نفتی اين کشور و تقويت نقش آفرينی مراکز صهیونیستی در تصمیمات سیاسی باکو بوده است. 

مهم ترين ويژگی فعالیت رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربايجان در اين دوره، تنوع بخشیدن 

زارهای پیام رسانی برون مرزی رسمی و غیررسمی و استفاده از رسانه های نوين در کنار به اب

 رسانه های سنتی پیام رسانی است. 

 تصویری از لوگوی شبکه های جمهوری آذربایجان: 9-4شکل 

 

 برون مرزی آ. ت. و. اینترنشنال شبکه تلویزیوني
آذربايجان شبکه تلويزيونی بظاهر در دوره دوم رياست جمهوری الهام علی اف، جمهوری 

 ۹در  ت.نام داش «آ. ت. و. اينترنشنال»که  غیردولتی برای تبلیغات برون مرزی خود تاسیس کرد

آ. »به عنوان بخش برون مرزی شبکه « آ. ت. و. اينترنشنال»م،  شبکه تلويزيونی ۲00۳اکتبر سال 

تاسیس و تولید برنامه های خود را به زبان های انگلیسی، روسی، فارسی و ارمنی از « ت. و

آزاد »آغاز کرد. در مراسم رسمی گشايش شبکه تلويزيونی  "Hotbird 13"طريق ماهواره 

م، علی حسن اف، مدير ۲00۳دسامبر  ۲3در « آ. ت. و. اينترنشنال»يا همان « ايجان اينترنشنالآذرب
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ی ابايجان، گشايش اين شبکه را واقعه سیاسی رياست جمهوری آذر –وقت شعبه اجتماعی 

 تاريخی توصیف کرد.

تصویری از لوگوی شبکه تلویزیوني آ. ت. و. جمهوری آذربایجان: 4-4شکل   

 

ام علی اف، ريیس جمهوری آذربايجان در ديدار با ويلیام برنز، معاون سیاسی سخنان اله

م، نیز حکايت از اين دارد که ۲0۸0فوريه  ۸۳وقت وزير امور خارجه آمريکا، در باکو در روز 

و آغاز فعالیت رسانه ای برون مرزی باکو « آ. ت. و. اينترنشنال»هدف اصلی راه اندازی شبکه 

کنار ادامه فعالیت ماموريت سنتی برون مرزی در قالب راديو و تلويزيون در شکلی نوين، در 

بر اساس گزارش محرمانه  ۸دولتی جمهوری آذربايجان، تقابل رسانه ای با ايران بوده است.

                                                           

باکو همزمان با تشديد تلاش های خود برای تقويت بخش برون مرزی، تدابیر خصمانه خود علیه . ۸

ا شامل می شد، افزايش داد. مختل کردن امواج شبکه سحر، شبکه سحر که طیف گسترده ای از اقدمات ر

دستگیری،  اذيت و آزار و حبس افرادی که با اين شبکه در ارتباط بودند، مسدود کردن ارتباط تلفنی با 

شبکه سحر و... بخشی از اين اقدامات باکو بود. بطوريکه علی حسن اف مدير وقت شعبه اجتماعی و 

ن الان اي» آذربايجان به صراحت علیه شبکه سحر سخن گفت و افزود:  سیاسی نهاد رياست جمهوری

شبکه تلويزيونی به چه درد می خورد، اگر در جهت تاثیر بر ديدگاه مردم فعالیت می کند، اين قابل قبول 

ه خبر عصر ايجاد کنیم و جهت فرستنده را به طرف کو طبیعی نیست. با اين روال، ما هم بايد يک شب
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اگر اين کانال با لهجه صريح و زبان آذربايجانی ارزش های اسلامی را تبلیغ می کند، برای  . يمايران بگیر

خود آذری های ايران هم با همین زبان تبلیغ کند، چرا برای لنکران، باکو و ديگر مناطق آذربايجان پخش 

ترسند، برای مردم ما اگر از تبعات آن می  می شود، اما برای مردم تبريز، خوی و غیره پخش نمی شود؟

 م(. ۲0۸۸دسامبر  ۸0) بی بی سی فارسی،  هم پخش نکنند

به منظور بهره گیری از ظرفیت مذاکرات برای حل اختلافات رسانه ای، به ابتکار و تلاش سفارت و دفتر 

سیاسی رياست  –نمايندگی صدا و سیمای ج. ا. ا. در باکو، علی حسن اف، مدير وقت شعبه اجتماعی 

آذربايجان که مسئولیت نظارت بر رسانه های خارجی در جمهوری آذربايجان را دارد، در  جمهوری

سازمان صداوسیما و محمد  م، به تهران اعزام شد و با عزت الله ضرغامی، ريیس وقت ۲0۸۸دسامبر 

 د، معاون وقت برون مرزی صداوسیما، در اين باره مذاکره کرد. در نتیجه اين مذاکرات مقرر شسرافراز

که ايران و جمهوری آذربايجان کمیته مشترک رسانه ای تشکیل دهند که احمد کاظمی، مدير وقت دفتر 

صداوسیما در باکو، نماينده صداوسیمای ايران و جوانشیر آخوندوف، سفیر وقت جمهوری آذربايجان در 

ان ارگان ب اختلافات میتهران نیز نماينده اين کشور در اين کمیته باشد. اين ابتکار عمل طرف ايرانی موج

های داخلی جمهوری آذربايجان شد، و باکو برخلاف اين توافق رفتار کرد و برغم اين که احمد کاظمی 

، از باکو به تهران آمده بود و در تمامی مذاکرات علی حسن افهم زمان با سفر هیات تحت سرپرستی 

ا ، به هنگام بازگشت به باکو بتاف با مقامات صداوسیما حضور داشهیات تحت سرپرستی علی حسن 

به بازگشت )موقت( به تهران شد. اين رفتار باکو در  ممانعت ماموران فرودگاه باکو مواجه و مجبور 

شرايطی بود که علی حسن اف در ديدارها با مقامات صداوسیما، وعده داده بود مشکلی برای ورود مدير 

 به دنبال واکنش رسانه ای و ديپلماتیک. يجاد نخواهد شدیما در باکو به جمهوری آذربايجان، ادفتر صداوس

مدير دفتر نمايندگی احمد کاظمی  عدموثر ايران، و با عقب نشینی جمهوری آذربايجان، يک ماه ب

  باکو به محل ماموريت خود بازگشت.  صداوسیما در

» افزود:  رراديو بی بی سی با انعکاس اين مطلب، در توضیح علت نارضايتی باکو از شبکه سح

مقام های جمهوری آذربايجان  در يکی از آخرين مواردی که پخش برنامه های شبکه سحر باعث انتقاد

از ايران شد، اين شبکه با ساخت برنامه ای درباره وضعیت حجاب در اين جمهوری، اعتراض شماری 

عد، باکو در ادامه همان(. دو ماه ب« ) داز شهروندان آذری را به دولت جمهوری آذربايجان پخش کر

، آنار بايراملی، خبرنگار محلی دفتر ۸۹۳0بهمن  ۲۱/ ۲0۸۲فوريه  ۸۱اقدامات خود علیه شبکه سحر در 
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وزارت امور خارجه آمريکا که بعدها در سايت ويکی لیکس فاش شد، الهام علی اف در ديدار 

تحريک آمیز درباره جمهوری آذربايجان متهم کرده و از روشنگری  با برنز، ايران را به اقدامات

شبکه سحر درباره ارتباط شخص الهام علی اف با رژيم صهیونیستی گلايه کرده و گفته است که 

تحريکات ايران در جمهوری آذربايجان، در حال افزايش است. الهام علی اف، با تروريست 

زب الله توسط ايران، به خشونت کشیدن مراسم عاشورا خواندن حزب الله لبنان، تامین مالی ح

در نخجوان، سازماندهی تظاهرات در مقابل کنسولگری آذربايجان در تبريز و استانبول، پخش 

عکس رئیس جمهوری آذربايجان به همراه ستاره داود از شبکه تلويزيونی سحر به زبان آذری و 

میز ايران برشمرده است. وی پس از طرح اين تنش در دريای خزر را از جمله اقدامات تحريک آ

ادعاهای بی اساس، در اين ديدار خاطرنشان کرده بود جمهوری آذربايجان در حال برنامه ريزی 

 برای پخش شبکه تلويزيونی به زبان فارسی برای ايران است.

                                                           

(. هدف از ۸۹۳0بهمن ۲۳/ ۲0۸۲فوريه  ۸۱صداوسیما در باکو را دستگیر کرد )بی بی سی فارسی، 

ر در فعالیت شبکه جهانی سح دستگیری آنار بايراملی، جلوگیری از فعالیت خبرنگاری وی و اخلال در

جمهوری آذربايجان بود. اقدامات باکو علیه مدير دفتر صداوسیما در باکو و خبرنگار محلی با واکنش 

هماهنگ، مديريت شده و تاثیرگذار نمايندگی صدا و سیما در باکو، خبرگزاری های داخلی و سیمای 

اده شد. حدود يک سال بعد، تحت تاثیر آذری سحر و به تبع آن واکنش مقامات رسمی ايران، پاسخ د

فشار رسانه ای شبکه سحر و رسانه های همسو و واکنش سازمان های حقوق بشری فعال در جمهوری 

آذربايجان و واکنش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر )که بدنبال جريان سازی رسانه ای موثری 

مديريت وقت دفتر صداوسیما در باکو، الهام صورت گرفت( و نیز پیگیری های قضايی و رسانه ای 

نفره ای که مشمول عفو شدند،  ۱۶علی اف ، ريیس جمهوری آذربايجان ، نام آنار بايراملی را در فهرست

قرار داد و وی از زندان آزاد شد. بدنبال آن نیز جمهوری آذربايجان علیرغم تعطیل کردن فعالیت چند 

به هدف خود که تعطیل کردن فعالیت دفتر نمايندگی صداوسیما در نمايندگی ايران در باکو، نتوانست 

  باکو و ضربه زدن به بخش آذری برون مرزی ايران بود، برسد.
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ه ، بخش های خبری اين شبکه بود ک«آ. ت. و. اينترنشنال»الیت شبکه مهم ترين بخش فع

ساعته پخش می شدند و در میان بخش های خبری، کلیپ، برنامه های مستند و فیلم  ۲3بطور 

شبکه آ. ت. و. « تله فیلم»م، استوديو ۲0۸۸های سینمايی نیز پخش می شد. بعدها در سال 

 تله فیلم تولید کرد. ۲۶اينترنشنال نیز تاسیس و در مدت يک سال، 

الیت اش، ابتدا دو بخش خبری و بعدها سه بخش شبکه آ. ت. و. اينترنشنال در دوره فع

خبری به زبان فارسی داشت که کیفیت بصری و محتوايی اخبار و ابتدايی و غیرحرفه ای بودن 

ديو آن با را محتوايی تصويرگذاری آن و لهجه نامناسب گويندگان اين بخش خبری و شباهت

بکه توايی موجب شد که اين شرژيم صهیونیستی و نیز فقدان ظرافت های سیاسی و محفارسی 

 بخش خبری فارسی "توانايی جذب مخاطب ايرانی را نداشته باشد. به نحوی که حتی بعضا

صیف می یل توئاسرافارسی ، نسخه تصوير گذاری شده اخبار راديو «آ. ت. و. اينترنشنال»شبکه 

ای که به زبان هشد. اين ناکامی در جذب مخاطب ايرانی در شرايطی بود که اين شبکه برغم اين

ديگری غیر از فارسی نیز بخش خبری داير کرده بود، مهم ترين هدفش تقابل رسانه ای با ايران  

 بود. شده 

م ترين ، مه«آزاد. آذربايجان. اينترنشنال»در سال های پیش از تاسیس شبکه تلويزيونی 

« حرس»ن مرزی موثر در جمهوری آذربايجان، سیمای آذری شبکه برو خارجیشبکه تلويزيونی 

جمهوری اسلامی ايران و  مهم ترين راديوی خارجی تاثیرگذار بر جمهوری آذربايجان، بخش 

آذری راديو آزادی آمريکا بود. می توان گفت که تاثیرگذاری اين رسانه ها بر تحولات جمهوری 

ای  هآذربايجان، به قدری بود که دولت باکو را به طراحی فعالیت موثرتر خود در حوزه رسان

برون مرزی به منظور مقابله با رسانه های تاثیرگذار خارجی واداشت. در اين میان، تاثیرگذاری 

شبکه جهانی سحر ايران بر برخی تحولات در جمهوری آذربايجان به حدی بود که اين تصور 
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 وقايع نارداران را شبکه سحر»را در مقامات و رسانه های باکو ايجاد کرده بود که برای مثال 

  ۸«!ايران سفارش می دهد

 جمهوری آذربايجان تاسیس« آ. ت. و. اينترنشنال»در چنین فضاسازی، شبکه برون مرزی 

شد که يکی از مهم ترين بخش های آن از نظر موسسانش، بخش های خبری فارسی اين شبکه 

ر د به علت شتاب زدگی« آ. ت. و. اينترنشنال»بود. اما در عمل، بخش های خبر فارسی شبکه 

تاسیس اين شبکه و الگوبرداری يا در واقع، نسخه برداری ناشیانه، به نوعی به نسخه تصويری 

یل تبديل شد و اهداف دولت جمهوری آذربايجان از تاسیس اين ئاخبار بخش فارسی راديو اسرا

                                                           

، )گروهک به اصطلاح کنگره «داک». بعنوان نمونه صابر رستمخانلی، ريیس گروهک ضدايرانی  ۸

ژانويه  ۸7آذربايجانی های دنیا( و سرکرده  حزب همبستگی شهروندی جمهوری آذربايجان در روز 

ست اآنچه مرا متعجب می کند، اين » چاپ باکو گفته بود: « ينی مساوات»م، در مصاحبه با روزنامه  ۲00۳

که افکار برخی از ساکنان روستای نارداران و اين شبکه )سحر( برهم منطبق است. به نظر من، اين مسايل 

 YeniMusavat,17)هر چه می خواهد بگويد.  « سحر»نیز روشن خواهد شد. بگذاريد 

Yanvar2009 ) در اين مقطع، تمامی برنامه های سیمای آذری شبکه جهانی سحر تحت رصد دائمی و

زيابی جمهوری آذربايجان بود در همین مقطع، شماری از رسانه های باکو نیز تولید و پخش برنامه ار

-d-a)قلمداد کردند. « مسموم سازی کودکان جمهوری آذربايجان»کودک شبکه جهانی سحر را  به مثابه 

k,30Yanvar2009  )جان از البته، در اين برهه يکی از علل اصلی نارضايتی دولت جمهوری آذرباي

شبکه جهانی سحر، اطلاع رسانی اين شبکه در خصوص اعتراضات مردمی به ممنوعیت حجاب و ساير 

 تصاوير اختصاصیانعکاس اقدامات و سیاست های ضداسلامی در جمهوری آذربايجان بود. در اين برهه، 

لعالم ا ضبط شده توسط دفتر صداوسیما در باکو، از تظاهرات های حجاب توسط سحر، پرس تی وی و

اخبار مبارزات اسلام گرايان کشور آذربايجان علیه ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه اين و انتشار 

بلندپايه  مسئولیننارضايتی منطقه، نه تنها اسلامی جمهوری و گسترش موج بیداری اسلامی به کشورهای 

 را به دا و سیما در باکوو اعمال فشارها علیه احمد کاظمی مدير وقت نمايندگی صآذربايجان  جمهوری

مین خاطر به ه علیه شبکه جهانی سحرنظیر فرانس پرس نیز  برخی رسانه های غربی که دنبال داشت بل

  (۸۹۳0فروردين ۲۳اتحاديه راديو و تلويزيون های اسلامی،. )جوسازی کرده بودند
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و جمهوری آذربايجان همچنان در رقابت با رسانه برون مرزی ايران، احساس  شبکه تامین نشد

 ،رئیس شورای مطبوعات جمهوری آذربايجان، افلاطون آماشوفمی کرد. به نحوی که ضعف 

که در روزنامه  "نقش رسانه ها در روابط ايران و جمهوری آذربايجان"در مقاله ای تحت عنوان 

فريبانه مبنی بر زير سوال بردن  و پارالل چاپ باکو منتشر شد، با طرح ادعايی عوام ۹۲۹های 

بر لزوم انجام تبلیغات علیه ايران در ، هوری آذربايجان توسط شبکه سحرتمامیت ارضی جم

عات یس شورای مطبوئد. رتصريح کر ،با هدف حمله به شبکه جهانی سحر، رسانه های اين کشور

ت جمهوری آذربايجان بوده و ايران در بخشی لصفويه دو" جمهوری آذربايجان با اين ادعا که

راه مقابله با شبکه جهانی سحر توقف آن کرد تأکید  ، "!تاز اراضی صفويه تأسیس شده اس

نیست بلکه انجام تبلیغات ضد ايرانی در رسانه های جمهوری آذربايجان و دادن اجازه به تاسیس 

 .در ايران است)جمهوری آذربايجان( رسانه های طرفدار اين کشور 

. آ»، دولت جمهوری آذربايجان، تصمیم گرفت با واگذاری شبکه ۸به دنبال اين ناکامی ها

به شرکت دولتی نفت اين کشور، سوکار،  کیفیت و تاثیرگذاری اين شبکه را « ت. و. اينترنشنال

. نیز به نوعی استفاده کند« بی. بی. سی»ارتقاء دهد. در اين راستا، از تجربه و حتی برند نام 

لتی نفت جمهوری آذربايجان که به خاطر قراردادهای استعماری واگذاری اين شبکه به شرکت دو

نفتی انگلیس  اکزمرپی( انگلیس بطور غیررسمی از اقمار  .بی)با شرکت نفتی بريتیش پترولیوم 

                                                           
اوج ناکامی و ناخرسندی رسانه ای باکو را می توان در اظهارات رامیز مهدی اف، دبیر وقت شورای امنیت  .1

، در شهر يکاترينبورگ روسیه که در روزهای « نشست روسای سازمان های امنیتی»ملی جمهوری آذربايجان، در 

ری شبکه جهانی سحر را به عنوان يکی م، برگزار شد، ديد. وی در اين اجلاس  سیمای آذ ۲0۸۸سپتامبر  ۲۲و  ۲۸

بايد تداوم نقض هدفمند فضای پخش آذربايجان » از تهديدات امنیتی جمهوری آذربايجان معرفی کرد و گفت: 

 "اساسا«  ۸سحر»از طرف جمهوری اسلامی ايران در چند سال اخیر را يادآوری کنیم. شبکه بدنام )!( بین المللی 

ف گیری شده است و اين شبکه بطور دائم و عامدانه علیه کشور ما، دروغ و به سوی مخاطب آذربايجانی هد

. رامیز مهدی اف در اين نشست همچنین (ANS, 25 Sentyabr,2011) « اطلاعات ساختگی پخش می کند 

 از اينکه مذاکرات در اين باره با مقامات ايرانی به نتیجه ای نرسیده است، اظهار ناخرسندی کرده بود. 
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 .بی .بی»که تشابه اسمی نزديکی به شبکه  «سی .بی .سی»محسوب می شود و نیز نام گذاری 

 .دیدارد، قابل تامل به نظر می رس «سی

، به شرکت دولتی نفت «آ. ت. و. اينترنشنال»م، امکانات شبکه ۲0۸۹در آوريل سال 

ت فعالی« سی. بی. سی»جمهوری آذربايجان، سوکار واگذار شد و از آن پس، اين شبکه با نام 

 خود را به شکل جديدی ادامه داد.  

 شبکه تلویزیوني ماهواره ای برون مرزی، سي . بي . سي
مهم ترين شبکه تلويزيونی برون مرزی يا بین المللی جمهوری « ۸سی. بی. سی»شبکه تلويزيونی 

 شد.« آ. ت. و. اينترنشنال»برون مرزی  م، جانشین شبکه ۲0۸۹آوريل  ۸0آذربايجان است که از 

گزاری با بر« آزاد آذربايجان»يا « آ. ت. و»یس شبکه تلويزيونی ئدر اين تاريخ، وقار قارداغلی، ر

ری به شرکت دولتی نفت جمهو« آ. ت. و. اينترنشنال»در باکو از فروش شبکه کنفرانس خبری 

شبکه خبر داد. در همین کنفرانس خبری، اين آذربايجان، سوکار، ظاهرا به دلايل مشکلات مالی 

خالق محمدوف، معاون سوکار نیز علت خريداری اين شبکه تلويزيونی چندزبانه را نیاز سوکار 

درصد  ۸0طرح های انرژی اين شرکت اعلام کرد. اين مقام سوکار افزود  به حمايت رسانه ای از

درصد از برنامه ها به زبان کشورهای منطقه خواهد  ۳0از برنامه های اين شبکه به زبان آذری و 

ته )که در گذش« آ. ت. و. اينترنشنال»بود. در همین کنفرانس خبری، آذر خلیل اف، مدير شبکه 

سی. بی. »بی بی سی بود( نیز اعلام کرد که از اين پس، اين شبکه با نام مدير بخش آذری راديو 

 فعالیت خواهد کرد.« سی

 

 

                                                           
1 . Caspian International Broadcasting Company  
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 تصویری از لوگوی شبکه تلویزیوني ماهواره ای سي. بي. سي جمهوری آذربایجان: 1-4شکل 

 

جمهوری آذربايجان در دوم آوريل  ۸البته، پیش از آن، شورای ملی پخش راديو و تلويزيون

 Caspian İnternational»م، اعلام کرده بود که مجوز پخش ماهواره ای شبکه ای با نام ۲0۸۹

Broadcasting Company  جمهوری آذربايجان « مرکز مديريت هوشمند حمل و نقل»برای

ی کت دولتبه شر "صادر شد. اينکه مجوز پخش مهم ترين شبکه برون مرزی اين کشور بعدا

نفت جمهوری آذربايجان تعلق گرفت، مويد اين است که دولت اين کشور تصمیم گرفت با به 

کارگیری امکانات مالی بیشتر شرکت دولتی نفت، حضوری جدی تر در عرصه رسانه ای برون 

 مرزی داشته باشد.  

د. اين یل شتکم« سی. بی. سی»به « آ. ت. و. اينترنشنال»م، روند تبديل ۲0۸۹در ماه ژوئن 

سی. »شبکه برای مدت سه ماه، از نام هر دو برند بهره می گرفت. مختصات فنی پخش شبکه 

 ، از آذراسپیس و هاتبرد به شکل زير اعلام شده است: «بی. سی

 

Hotbird (Eutelsat) 13C (13°E) 11296 MHz 

S/R 27500, pol H.fec 5/6 

Azerspace1 (46°E) HD 11175 MHz S/R 27500, pol H 

 

                                                           
1 . Milli Televiziya və Radio Şurası  
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" معرفی )جمهوری( آذربايجان به جهان و معرفی جهان به )جمهوری(»شعار اين شبکه، 

 است.  «آذربايجان

 ی فعالیتو روس ارمنی و آذربايجانی های زبان به فقط شبکه اين اينترنتی سايت اکنون هم

سیس اين ابتدای تااما، در . و فعالیتی به زبان فارسی ندارد و به زبان روسی برنامه پخش می کند

بکه، علاوه اين ش»  ، در معرفی رسمی آن آمده بود:«سی. بی. سی»شبکه، در پايگاه اينترنتی شبکه 

بر زبان آذری )با زبان معیار رايج در جمهوری آذربايجان(، به زبان های روسی، فارسی، انگلیسی 

لمللی ، شبکه بین ا«سی سی. بی.»و ارمنی نیز برنامه پخش می کند. محتوای برنامه های شبکه 

جمهوری آذربايجان، به لهجه رايج )زبان معیار( جمهوری آذربايجان پخش می شود اما هدف 

گذاری عام تری نسبت به برنامه های ساير شبکه های آذری زبان ) شبکه های داخلی( دارد و 

داده است. ظرفیت را جامعه هدف خود قرار از جمله آذری زبانان ايران  تمامی آذری زبانان دنیا 

امکان تهیه برنامه های باکیفیت و پرمخاطب در قالب های مختلف « سی. بی. سی»فنی و تولیدی 

، ارائه سريع و باکیفیت محتوا به بینندگان، به منظور «سی. بی. سی»را فراهم کرده است. هدف 

 «. است  بینندگانشکل دادن به نظر شخصی 

 شبکه تلویزیوني ماهواره ای سي. بي. سي جمهوری آذربایجان تصویری از استودیوی خبر: 6-4شکل 
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اما اين شبکه در مراحل بعدی نتوانست يا نیازی به اين نديد که به زبان فارسی و انگلیسی  

سی. بی. »م( در نسخه به روزرسانی شده معرفی شبکه ۲0۲0برنامه پخش کند. هم اکنون )می 

ی و به سه زبان آذربايجانی، روس« سی. بی. سی»در پايگاه اينترنتی اين شبکه آمده است: « سی

به عنوان نخستین شبکه تلويزيونی بین المللی « سی. بی. سی»رنامه پخش می کند. ارمنی ب

آذربايجان با انرژی فراوان کار خود را آغاز کرده و درباره موفقیت ها، مسايل و دستاوردهای 

ساعته( برنامه پخش می  ۲3کشورمان به تمامی دنیا اطلاع رسانی می کند. اين شبکه بی وقفه ) 

خش آن از بخش اروپايی روسیه و شبه جزيره بالکان گرفته تا شبه جزيزه هند و کند و حوزه پ

يژگی مطابق به و« سی. بی. سی»سواحل شرقی چین را شامل می شود. در هر سه تحريريه  شبکه 

 «. ، از سیستم واحد گزينش اخبار استفاده می شودهای زبان پخش

يق اين و توئیتر فعال بود و از طر در يوتیوب، فیسبوک« سی. بی. سی»شبکه برون مرزی 

بکه در اين ش« سی بی سی». نشانی های شبکه نوين نیز پیام رسانی خبری می کردرسانه های 

 های اجتماعی اينترنتی از اين قرار بوده است: 
https://www.facebook.com/cbc.az/ 

https://twitter.com/CBC__AZ/ 

https://plus.google.com/101169774376591503599 

https://www.youtube.com/user/wcbcaz/ 

 

اما، اين شبکه هم اکنون  به پیام رسانی از طريق يوتیوب و اينستاگرام به زبان روسی 

 اکتفاء کرده است و برای ارتباط و تعامل مخاطبان از پیام رسان واتساپ  نیز استفاده می کند. 

جمهوری  «سی. بی. سی»م، پايگاه اينترنتی شبکه بین المللی ۲0۸7/ ژانويه ۸۹۳۹در بهمن 

ن، چهار نسخه به زبان های آذری، انگلیسی، روسی و ارمنی داشت. پیش تر، نسخه آذربايجا

م، مشخص شد نسخه  ۲0۸7فارسی سايت اين شبکه نیز بطور ضعیفی داير شده بود که در ژانويه 

فارسی اين شبکه برچیده شده است و اين شبکه برغم اينکه در معرفی رسمی خود، پخش برنامه 

جمله فعالیت های اش اعلام کرده بود، در عمل هیچ برنامه يا حتی بخش به زبان فارسی را از 

بنا به  «سی. بی. سی»خبری به زبان فارسی در اين شبکه موجود نبود. به نظر می رسد شبکه 

https://www.facebook.com/cbc.az/
https://twitter.com/CBC__AZ/
https://plus.google.com/101169774376591503599
https://www.youtube.com/user/wcbcaz/
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دلايلی مصلحت خود را در برچیدن بخش اخبار فارسی اين شبکه ديد که احتمالا رفع نگرانی 

 جانب شبکه سحر ايران از جمله اين دلايل بوده است.  های دولت جمهوری آذربايجان از 

ناتوانی دست اندرکاران اين شبکه در تغییر وضعیت و برطرف کردن ضعف همچنین 

« آ. ت. و. اينترنشنال»هايی که در بخش اخبار فارسی اين شبکه در زمان فعالیت آن تحت نام 

آ.ت.و. »ناتوانی  بکه بوده است.وجود داشت، از علل برچیده شدن بخش های خبر فارسی اين ش

در شکل دهی به افکار عمومی فارس زبانان ايران نیز از عوامل برچیدن بخش فارسی  «اينترنشنال

اين شبکه و تمرکز  بیش از پیش باکو در پیام رسانی برون مرزی به ايران بر جمعیت آذری زبانان 

ده های مجلس جمهوری آذربايجان، اين که برخی از چهره ها و نماين جالب توجه  ايران است.

از جمله فاضل مصطفی، اعلام کرده اند که شبکه سحر در سال های اخیر از مواضع گذشته خود 

، از اينرو به نظر می رسد دولت جمهوری آذربايجان ۸عدول کرده و رويه خود را تغییر داده است

با کانال آذری شبکه سحر نمی  با توجه به  اين موضوع، اکنون دغدغه ای برای مقابله رسانه ای

زيونی شبکه تلويدر تداوم اين تطورات پیام رسانی برون مرزی دولت جمهوری آذربايجان، بیند. 

جمهوری آذربايجان هم اکنون به زبان روسی و ارمنی و آذری برنامه « سی. بی. سی»برون مرزی 

«  ۲تبی. سی. اسپورسی. »پخش می کند و امکانات زيادی را بخصوص بر پخش شبکه ورزشی 

 متمرکز کرده است. 

 

                                                           

مهوری مجلس ملی جمهوری ، نماينده مجلس و عضو کمیسیون حقوق بشر جسخنان فاضل مصطفی . ۸

ور ی که در اين کش، در خصوص نحوه مقابله با امواج و برنامه های راديويی و تلويزيونی خارجآذربايجان

در حقیقت هم، شبکه ای که : » است. فاضل مصطفی در اين باره گفت ، قابل توجهدريافت می شوند

 گرفتیم موضع آن علیه ما  بود که « رشبکه سح» آذربايجان را هدف می گرفت،  جمهوری بطور مستقیم

 Azadlıq) « کردند. محدود مشخصی حد تا را آن حقیقت، در يا کردند متوقف را شبکه )رويکرد( آن و

Radiosu, Noyabr 16, 2016)  
 

2 . www.cbcsport.tv/live/ 
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 سایر فعالیت های رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربايجان در سال های اخیر برای اکثر خبرگزاری های مهم اين کشور از قبیل 

خبرگزاری رسمی آذرتاج، خبرگزاری آپا، خبرگزاری ترند و پايگاه اينترنتی خبری مهم اين 

اينترنت نسخه هايی به زبان های مهم دنیا، به خصوص روسی، انگلیسی و عربی و ... کشور، در 

به زبان های روسی، انگلیسی، می آذرتاج، علاوه بر زبان آذری، ايجاد کرده است. خبرگزاری رس

آلمانی، فرانسوی، اسپانیايی، عربی و چینی نیز فعالیت دارد. خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان، 

ر ز بان آذری، نسخه روسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و فارسی نیز دارد. نسخه فارسی علاوه ب

خبرگزاری ترند چندان محتوايی ندارد و در ماه های اخیر  اغلب به انتشار خبرهای آمار بیماری 

 کرونا در ايران پرداخته است.

ن مرزی، ه ای بروخبرگزاری آپا نیز که قبلا نسخه عربی داشت، اکنون برای فعالیت رسان

نسخه های روسی و انگلیسی دارد و در آمريکا، ترکیه و انگلیس و فرانسه و ايران و روسیه و 

 گرجستان نمايندگی داير کرده است. 

همچنین از نکات قابل توجه در زمینه فعالیت رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربايجان، 

ه ويژه عربی است ک –، با رسم الخط فارسی«آخار»داير شدن نسخه آذری پايگاه اينترنتی خبری 

ارند. عربی آشنايی د -آذری زبانان ايران است که بیش از رسم الخط لاتین، با رسم الخط فارسی

به عنوان مخفف  guکه از  حروف عربی اين سايت  -در نشانی نسخه آذری با رسم الخط فارسی

Güney  اطق آذری نشین ايران تحت عنوان به معنای جنوب ) نام جعلی برای معرفی من

یز مشخص شده است که اين نخسه ويژه آذری زبان ايران است. اين سايت آذربايجان جنوبی ( ن

 همچنین علاوه بر نسخه آذربايجانی با رسم الخط لاتین، نسخه های روسی و انگلیسی نیز دارد.

دوم قراباغ نمايان شده  در برهه جديدی از روابط ايران و جمهوری آذربايجان که درپی جنگ

است و باکو  نشانه هايی از  تمايل به توقف تبلیغات ضدايرانی را از خود بروز می دهد، نسخه 

حذف شده است که معلوم نیست اين اقدام موقتی  "آخار"ويژه آذری زبانان ايران از سايت 

در رسانه ها و کتب است يا دائمی خواهد بود؟! ضمن اينکه هنوز واژه مجعول آذربايجان جنوبی 
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درسی و آموزشی جمهوری آذربايجان به کاربرده می شود که هنوز باکو به حذف آنها اقدام 

 نکرده است. 

 . ویذ. تي. آزیوني ماهواره ای برون مرزی، گونشبکه تلوی
يکی ديگر از ده ها رسانه برون مرزی جمهوری آذربايجان که هدف آن ها تاثیرگذاری منفی بر 

است که در ظاهر دولت جمهوری «  ۸گون. آذ. تی. وی»يران است، شبکه معاند آذری های ا

توديو اين شبکه در باکو اسآذربايجان هیچ مسئولیتی را درباره اين شبکه به عهده نمی گیرد. اما، 

دارد و آرشیو آذ. تی. وی و  شبکه فرهنگ جمهوری آذربايجان نیز در اختیار اين شبکه معاند 

های گو آمريکا مستقر است و برای آذریشبکه گون. آذ. تی. وی در شیکا ته است. ايران قرار گرف

 ايران برنامه های تجزيه طلبانه پخش می کند. 

 تصویری از لوگوی شبکه تلویزیوني ماهواره ای گون. آذ. تي. وی جمهوری آذربایجان: 7-4شکل 

 

مسئولیت تعلق اين شبکه ضدايرانی به جمهوری آذربايجان را  "برغم اين که باکو رسما

اعلام نکرده است، شواهد و قرائن زيادی مبنی بر تعلق اين شبکه به جمهوری آذربايجان وجود 

در باکو و  «گون. آذ. تی. وی»دارد. به ويژه استقرار مهم ترين استوديو تولید و پخش زنده شبکه 

لیلگران و فعالان سیاسی جمهوری آذربايجان در برنامه های سخن گفتن نمايندگان مجلس و تح

                                                           
1 . GÜNAZ 



 جمهوری آذربایجانهای برون مرزی : رسانهمچهارفصل         (۲) های برون مرزی در جهانرسانه

147 

 

ارتباط زنده اين شبکه که به طور مستمر ادامه دارد، از شواهدی است که نشان می دهد اين شبکه 

 نیز در چارچوب فعالیت رسانه ای برون مرزی جمهوری آذربايجان فعالیت دارد.  

ه باکو ب« گون. آذ. تی. وی»وص تعلق همچنین می توان اعترافات غیرمستقیمی را در خص

در رسانه های جمهوری آذربايجان يافت. از جمله در برهه ای که موضوع تاسیس شبکه 

سانه بکه سحر ايران در رتلويزيونی برون مرزی جمهوری آذربايجان برای مقابله با تبلیغات ش

حاکمیت، »وان در خبری تحت عن« ينی مساوات»مطرح می شد، روزنامه  "دائماهای باکو 

بر خود در حاکمیت خ« منبع مطلع»، به نقل از «تلويزيون جديدی را علیه ايران تاسیس می کند

ت به مديريت احمد اوبالی و حماي« گون. آذ. تی. وی»داد که يکی از پیشنهادها نیز تقويت شبکه 

داندن دولت جمهوری آذربايجان و بازگر« تخصیص های محرمانه»جدی از اين شبکه از محل 

و پخش آن از ماهواره های اروپايی بود که بعدها به منظور جلوگیری « ترک ست»آن به ماهواره 

رف از اين پیشنهاد ص« آذربايجان جنوبی باصطلاح گروه های دياسپورای»از افزايش تفرقه میان 

 نظر شد.

ری تصويم، احمد اوبالی، در سفر به باکو در گفتگوی زنده  ۲0۸۳سپتامبر  ۸۶همچنین در 

اعلام کرد برای گفتگو با سردمداران سیاسی و چاپ باکو  "ينی مساوات"با سايت روزنامه 

فرهنگی و رسانه ای جمهوری آذربايجان و رهنمود گرفتن از آنها درباره مسايل آذری های ايران 

 ! به باکو سفر کرده است

 جمهوری آذربايجان "روشنفکران"در اين مصاحبه، احمد اوبالی ضمن تاکید بر ديدار با 

در باکو و استفاده از افکار آنها، اقدام دولت ايران در داير کردن تدريس زبان آذری در مدارس 

را دروغین و فريبکارانه توصیف کرد و درباره آزمون بسندگی زبان فارسی برای سنجش میزان 

زمان، پس  در آن. دتسلط کودکان به زبان رسمی کشور را پیش از ورود به دبستان سیاه نمايی کر

از پیگیری سفارت ايران در باکو در خصوص سفر احمد اوبالی، عنصر معاند با ايران به باکو، 

مقامات دست اندرکار اين سفر را بطور کل انکار و حتی مصاحبه تصويری وی با سايت روزنامه 

همان سال در  سپتامبر ۲۹ينی مساوات را نیز از اين سايت حذف کردند. اما، احمد اوبالی در 

اذعان کرد در سفری )؟!( که اخیرا  "گون. آذ. تی. وی"يک برنامه تلويزيونی زنده در شبکه 
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می دهد، تامین مالی اين شبکه  "جنوب"يک شخصیت مهم بخاطر اهمیتی که به مساله داشته، 

خواهد  طی شش ماه آينده را به عهده گرفته و قول داده است که در آينده نیز اين کار را ادامه

. اما فعلا نام او اعلام نمی شود ،داد و ممکن است در آينده خود وی بخواهد که نامش اعلام شود

از ماهواره هاتبرد پخش نخواهد شد و  ۸۹۳۱ اوبالی اعلام کرد که اين شبکه از روز هشتم مهر

که  ردتاکید ک "گون. آذ. تی. وی"گرداننده شبکه  .بجايش از ماهواره ياه ست پخش خواهد شد

روی موضوع سازمان سازی و سازمان دهی متمرکز خواهند شد! و از اين پس در اين شبکه بر 

ين ا. که موجوديت آذربايجان ملی آزادلیق جبهه سی( تقويت خواهد شد )گونئی گروهک گاماج

 ه بود.چند سال پیش در نشستی در باکو اعلام شدنیز گروهک 

 ، ای. ان. تيشبکه تلویزیوني ماهواره ای برون مرزی
شبکه همچنین در چارچوب فعالیت رسانه ای برون مرزی چندلايه ای جمهوری آذربايجان، 

و  در جمهوری آذربايجان علیه ايران فعالیت دارد A.N.T " .ان. تی .ای"ماهواره ای ضدايرانی 

میزگردها و همايش های عناصر تجزيه طلب ضدايرانی را در باکو و ساير مناطق جمهوری 

بايجان پوشش تصويری می دهد. اين شبکه اينترنتی و ماهواره ای بنابر قرائنی همچون داشتن آذر

واره ای شبکه تلويزيونی ماهبع مالی عربی نیز حمايت می شود. نسخه اينترنتی عرب زبان، از منا

که ظاهرا با مباشرت و گردانندگی صالح کامرانی، از به اصطلاح مدافعان حقوق  "ان. تی .ای"

آغاز به کار  ۸۹۳۱ر قومیت گرا و تجزيه طلب در استکهلم سوئد راه اندازی شده و از خرداد بش

نهاد  کي  A.N.T .تی .ان .ای» کرده، در سايت اينترنتی اش خود را اينگونه معرفی کرده است: 

رسانه ای مستقل و خصوصی است که تلاش می کند اخبار و اطلاعات را به صورت بی طرفانه 

 .در اختیار مخاطبان آذربايجانی خود در اقصی نقاط جهان قرار دهد
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 تصویری از لوگوی شبکه تلویزیوني ماهواره ای ای. ان. تي جمهوری آذربایجان: 8-4شکل 

 

آغاز به کار کرد اخبار و اطلاعات را از طريق ماهواره،  ۸۹۳۱اين تلويزيون که در خرداد 

برنامه های  .سايت، تلفن همراه و ابزارهای الکترونیکی قابل حمل به مخاطبان ارائه می کندبو

از شهرهای مختلف در  اين شبکههمکاران و گزارشگران  ،تی در استکهلم تهیه می شود .ان .ای

تی از . ان. برنامه های تلويزيونی ای .اين برنامه ها دارند سراسر جهان نیز نقش مهمی در تهیه

افقی و نیز از طريق وبسايت  H 11958 – 27500 – 7/8 ماهواره ياه ست فرکانس

https://www.aznews.tv می شود پخش. 

 برون مرزی، ای. ان. تيسایت اینترنتي شبکه تلویزیوني ماهواره ای 

راه اندازی شده است و اخبار و اطلاعات  ۸۹۳۱تی نیز در خرداد ماه  .ان .سايت اينترنتی ای

اين سايت . ساعته به خوانندگان سايت ارائه می کند ۲3های گوناگون را به طور مختلف در زمینه

انش و فن، ورزش، در بخش های جداگانه از جمله بخش های خبر، فرهنگ و هنر، تاريخ، د

اقتصاد، حقوق و محیط زيست جديدترين اخبار، تصاوير، گزارش ها و تحلیل ها را به کاربران 

 تی را به صورت زنده بر. ان. همچنین می توانند برنامه های ای شبکهمخاطبان » .ارائه می دهد

ابل سايت قروی سايت اينترنتی مشاهده کنند. آرشیو برنامه های پخش شده نیز بر روی وب

در سايت اينترنتی همچنین می توان جدول پخش برنامه ها و ساير اطلاعات در . دريافت است

افزون بر اين، صفحه های اين تلويزيون در شبکه های اجتماعی . ها را مشاهده کردمورد برنامه

https://www.aznews.tv/
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سائل مب تريبونی برای اظهار نظرهای کاربران درباره یویتر و يوتئفیس بوک، اينستاگرام و تو

 «. تی است. ان. گوناگون و برنامه های ای

همچنین درباره فعالیت رسانه ای و تاثیر تبلیغاتی برون مرزی جمهوری آذربايجان بويژه 

در ارتباط با ايران بايد توجه داشت که برنامه های فرهنگی، موسیقی، تاريخی و فیلم و سريال 

که شب»، «اسپیس»، «لیدر»، «آذ. تی. وی »شامل ها و اخبار تمامی شبکه های جمهوری آذربايجان 

 متعلق« ) خزر»و شبکه « آ. ت. و»سابق(،  "رگیون. تی. وی"« ) آ. ا. ر. ب»، «فرهنگ»، «اجتماعی

به ترکیه و با پوشش شبکه داخلی جمهوری آذربايجان( بر مخاطبان و دريافت کنندگان اين شبکه 

ولی تاثیر دارند. مخرب ترين تاثیر را نیز برنامه های  ها در میان آذری زبانان ايران هر چند اندک

به ويژه در « آذ. تی. وی»و « اجتماعی»، «فرهنگ»فرهنگی و تاريخی تحريف شده شبکه های 

 مناطق مرزی ايران برجای می گذارند.

 های داخلي و برون مرزی جمهوری آذربایجانسازمان شبکه

 مرزی جمهوری آذربایجانشبکه های سازمان داخلي و برون : 9-4جدول 
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 اسپیس ماهواره اختصاصي جمهوری آذربایجانآذر
 ، تصمیماصی جمهوری آذربايجاناز همان ابتدای در مدار قرار گرفتن نخستین ماهواره اختص

دولت اين کشور برای جمع کردن تمامی شبکه های تلويزيونی جمهوری آذربايجان و ساير 

، حکايت از اهداف سیاسی در کنار ترک زبان در سبد پخش اين ماهوارهشبکه های آذری زبان و 

جمهوری آذربايجان،  "۲اسپیس آذر"و  "۸آذراسپیس "دو ماهواره اهداف تجاری آن داشته است. 

ش برنامه های شبکه های راديويی و تلويزيونی برای آسیای مرکزی و غرب آسیا و اروپا در پخ

  ۸.و آفريقا  فعالیت دارند
م، با صرف ده ها میلیون دلار که رقم دقیق آن از ۲0۸۹فوريه  ۱جمهوری آذربايجان در 

نام  اولین ماهواره ارتباطی خود را بااز پايگاه فضايی گینه فرانسوی سوی باکو اعلام نشده است 

به فضا فرستاد. علت اينکه اين ماهواره به اين شکل  Azerspace-1/Africasat-1aماهواره 

آسیای مرکزی و اروپا و آفريقاست. از ماهواره ارتباطاتی نامیده می شود، حیطه پخش آن در 

لويزيونی و به عنوان پايگاه برای خدمات ارسال صدا، اينترنت و پخش راديو و ت ۸اسپیس آذر

                                                           
1 .azercosmos, 2020 

https://az.wikipedia.org/wiki/Azerspace-1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:X%C9%99yal_TV.png
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ming%C9%99%C3%A7evir_TV.jpeg
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اطلاعات می توان استفاده کرد. اين ماهواره به علت اينکه بازار مشتری آن از سال های قبل توسط 

  ۸.می گرددساير ماهواره ها اشباع شده است، از نظر کسب درآمد ضعیف ارزيابی 

 که متولی امور Azərkosmos "کاسموسآذر"م، نیز موسسه  ۲0۸۱سپتامبر  ۲۶در 

دومین ماهواره ارتباطی خود را نیز با نام ماهواره ای دولت جمهوری آذربايجان است، اعلام کرد 

 300پیش بینی می شود که اين ماهواره سالانه  .به فضا پرتاب کرده است "۲اسپیس آذر"ماهواره 

میلیون دلار درآمد برای دولت جمهوری آذربايجان کسب کند. حیطه تحت پوشش اين ماهواره 

 استوايی است. اين ی وروپا، آسیای مرکزی و جنوب غربی و غرب آسیا و کشورهای آفريقايا

بر اساس در مدار قرار گرفته است.  "۸آذر اسپیس "ماهواره در واقع برای پشتیبانی از ماهواره 

صد در ۳۱و  "۸اسپیس آذر"درصد از درآمد های ماهواره  ۱0، "کاسموسآذر"گزارش موسسه 

 3۶ه خدمات به مشتريان خارجی تامین می شود. ئاز ارا  "اسکایآذر"اهواره از درآمدهای م

نیز قبل از در مدار گرفتن اين ماهواره،  "۲اسپیس آذر"ز ظرفیت خدمت رسانی ماهواره درصد ا

  ۲فروخته شده بود. "اينتل ست"به شرکت 
ز ماه جولای اعلام شد تمامی شبکه های تلويزيونی جمهوری آذربايجان ا م،۲0۸۹در  سال 

باره، پخش می شوند. در همین  ۸اره ترک ست قطع و از ماهواره آذراسپیس سال از ماهو همان

جزيه ايرانی و ت رسمی جمهوری آذربايجان که ماهیت کاملا ضد شبکه تلويزيونی برون مرزی غیر

 ۸۹۳۲ ماه تیر های ماهواره ای آذربايجان از تاريخ دهم کانال: » طلبانه علیه ايران دارد، خبر داد

ت حذف و پخش برنامه های خود را از ماهواره ملی آذربايجان )آذراسپیس س ترک ماهواره از

 آذراسپیس ماهواره در ها کانال نیز اکنون هم از ه شرقی ادامه خواهند داد.جدر 3۶واقع در  (۸

 ايجانآذرب لیم ماهواره از پخش ترين ايراد به اعتقاد کارشناسان، بزرگ .می باشند پخش حال در

. دمی باش کم ست يوتل يا هاتبرد همچون آن پوشش تحت وسعت که است اين  (۸ آذراسپیس)

                                                           
1. 8 fevral, 2013 BBC, 

2 .26 Sentyabr 2018 BBC, 
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 برای امر اين و نیست ديدن قابل اروپا در حاضر حال در (۸ آذراسپیس) آذربايجان ملی ماهواره

  ۸«!نا خوشايند است غربی و مرکزی اروپای مقیم های آذربايجانی

تداوم تلاش دولت جمهوری آذربايجان برای قرار گرفتن شبکه های تلويزيونی محلی  با

نی اين کشور از طريق ماهواره شمار بیشتری از شبکه های تلويزيودر آينده بر روی ماهواره، 

 .ودخواهند باسپیس که متعلق به خود اين کشور است، از طريق ماهواره در ايران در دسترس آذر

 خود، برای تجاری گذاری هدف کنار در اساسا که ۲ و ۸ آذراسپیس های ماهواره متولی شرکت

 تحولات با همگام د،ندار مدنظر  تلويزيونی های شبکه پذيرش در نیز را تبلیغاتی و سیاسی اهداف

 انتو می جمله از. کند می تنظیم را خود ای رسانه های فعالیت آذربايجان، جمهوری در سیاسی

 آذربايجان جمهوری (Azerspace) آذراسپیس ای ماهواره شرکت ،۸۹۳3 آبان در که کرد اشاره

« ۸۲ کانال» شبکه دفتر مدير گوک، جواد. کرد قطع را« ۸۲ کانال» شیعی تلويزيونی شبکه پخش

 از« ۸۲ الکان» شیعی شبکه های برنامه پخش داد خبر شبکه اين فیسبوک صفحه در ترکیه در

 طعق آن، برای دلیلی گونه هر اعلام بدون و قبلی اخطار بدون تاسوعا روز از آذراسپیس ماهواره

 سال آن  محرم ماه در شبکه اين ،«۸۲ کانال» شبکه اينترنتی پايگاه گزارش اساس بر. است شده

   ۲.بود داده قرار خود پخش کنداکتور در را «مختارنامه» و «مسلم طفلاندو » های سريال پخش

 از جنگدر دوره جديد نیز با نزديک تر شدن روابط جمهوری آذربايجان با ترکیه پس 

که ويژگی مهم آن افزايش شديد نفوذ سیاسی و رسانه ای ترکیه در م، ۲0۲0دوم قراباغ در پايیز 

جمهوری آذربايجان و خیز باکو برای حضور در سپهر رسانه ای جهانی در کنار ترکیه را در پی 

 آغاز ".تی .آر .تی"و شبکه تلويزيون دولتی  "۸اسپیس آذر"همکاری میان ماهواره ه است، داشت

 می "کاسموسآذر"در موسسه  "آذراسپیس"لچو حسن اف، ريیس تیم تجاری شده است. يو

تجربه خوبی است. بخاطر پیام  TRT World "جهانی .تی .آر .تی"کار کردن با شبکه » گويد: 

. تی .رآ .تیايجان به جامعه جهانی، سپاسگزار مناطق اشغالی آذربرسانی سريع از موقعیت ما در 

، مشتری های جديدی را جذب می کند و خدمات ما را گسترش جهانی هستیم. همکاری مفیدمان

                                                           
1 .gunaz, 28 june 2013 

 ۸۹۳3 آبان  ۹ تابناک،. ۲
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 . جهانی همتی .آر .در نتیجه اين همکاری، بخش های خبری بین المللی شبکه تی .«خواهد داد

اسکای و آذر ۲و  ۸ريافت است و ماهواره های آذراسپیس بل دقا ۸اسپیس اکنون از ماهواره آذر

کشور در  ۹0جهانی در  .تی .آر .خدمات پخش برنامه و نیز استفاده از پايگاه های داده را به تی

ال تی جهانی ترکیه که در س .آر .می دهند. شبکه تی ئهآسیای مرکزی و غربی و اروپا و آفريقا ارا

استانبول و لندن و واشنگتن به زبان انگلیسی تاسیس شده است، با استوديوهايی در م،  ۲0۸۹

  ۸.«چشم اندازی ترکی به روی بینندگانش در سطح جهانی می گشايد

 تصویری از اولین ماهواره تلویزیوني جمهوری آذربایجان : 1-4شکل 

 

همچنین چندين شبکه تلويزيونی و راديويی جمهوری آذربايجان، در مناطق شمال استان 

 ردبیل، آذربايجان شرقی و غربی با آنتن های معمولی دريافت می شوند. ا

 تصویری از دومین ماهواره تلویزیوني جمهوری آذربایجان : 92-4شکل 

                                                           
1 .SATTELITE Evolution Group,2020 
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جمهوری آذربايجان فعالیت رسانه ای برون مرزی خود را در سال های اخیر با استفاده 

ارتخانه هايش در کشورهای مختلف از  شبکه ها و کانال های اينترنتی و صفحات اجتماعی سف

 توسعه داده است. 

همچنین در بخش پیام رسانی برون مرزی از طريق سايت های اينترنتی و شبکه های 

میلیون ترک که منطبق  30اجتماعی، با توجه به وجود سايت ها و  کانال هايی نظیر آراز نیوز و 

ان، ترکیه و برخی دولت های با رويکردهای رسمی و غیر رسمی فرهنگی جمهوری آذربايج

عربی و بخصوص عربستان سعودی علیه ايران فعالیت می کنند، می توان گفت لايه ديگری از 

فعالیت رسانه ای جمهوری آذربايجان در همکاری با مراکز ترکیه ای و عربی و تجزيه طلبان 

 ايرانی شکل گرفته است.  
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 .هارسانه ريزیبرنامه و
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 مایصداوس سازمان

 هانیج فصلنامه. ايدئولوژی منزلهبه جهانی کنندهسرگرم رسانیاطلاع(. ۸۹۱۱) کیشان دايا توسو، -

 (.۸) 3 رسانه،

: تهران(. بديعی نعیم ترجمه) یجمعارتباط یهاپژوهش و هاهي(. نظر۸۹۱۱) الکسیس تن، -

 .همشهری

 .سمت انتشارات: تهران تبلیغ، و متقاعدگرانه ارتباطات(. ۸۹۱3) یمحمدعل آرا، حکیم -

 .فیروزه: تهران. جمعی ارتباطات مبانی(. ۸۹73محمد ) دیس دادگران، -

 ها، تهرانرسانه یشناسنشانه (.۸۹۳۶) مارسل ی،دانس -

 کمال ترجمه) جهانی فرهنگ و اجتماعی هاینظريه شدن،جهانی(. ۸۹۱۹. )رونالد رابرتسون، -

 ثالث: تهران(. پولادی
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