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نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران در بيداری اسالمی 

مصطفی محمدی1
چکيده 

مقاله حاضر به منظور بررس��ی پوشش خبری ش��بكه های برون مرزی رسانه ملی در 
رويدادهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در مقطع زمانی كه به »بيداری اسامی« 
شهرت يافته است، انجام گرفته است. در نظام جمهوری اسامی، صدا و سيما در حكم 
دانشگاه عمومی، به منزله امين نظام و مردم، حامل پيام های انقاب اسامی است كه از 
سويی موظف به تعميق و ارتقای معرفت دينی، ايمان روشن بينانه، اخاق فاضله و رفتار 
خالصانه آحاد جامعه با حفظ و اعتای فرهنگ و هويت اسامی- ايرانی است و از سوی 
ديگر، رسالت اباغ پيام جان فزا و بيداركننده انقاب اسامی را برای جهان تشنه عدالت 

و معنويت امروز بر عهده دارد. 
لذا در ش��رايط كنونی كه منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا در تاش برای بيداری و 
حاكميت اسام در كشورهای خود هستند، رسانه ملی بايد تاش مضاعف و گسترده تری 
را برای انتش��ار پي��ام جان بخش انقاب اس��امی و انديش��ه های تابناك اس��ام ناب 

1. كارشناس ارشد روابط بين الملل
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محمدی)ص( در بيداری اسامی خاورميانه و شمال آفريقا داشته باشد. از اين رو، رسانه 
ملی از ابتدای بروز اعتراضات با تهيه گزارش ها و تحليل های متنوع خبری سعی كرد تا 
حد امكان با تحوالت منطقه همراه ش��ود. كه در اين ميان، نقش شبكه های برون مرزی 
رسانه ملی )اعم از تلويزيون و راديو( از اهميت بسياری برخوردار است. كه مقاله حاضر 
در تاش است به اين سؤال پاسخ دهد كه شبكه های برون مرزی رسانه ملی چه نقشی 

در تحوالت بيداری اسامی منطقه داشته است. 

مقدمه 
اهميت رسانه ها در جهان امروز به گونه اي است كه در حكم ابزار حسي افراد محسوب 
مي شوند. به عبارت ديگر افراد احساسات خود را به رسانه قرض مي دهند و رسانه به جاي 
ايشان مي بيند، می شنود و حتي درك می كند. اين امر نشان از نفوذ رسانه در بين مردم 
دارد. رسانه ها با ايفاي نقش ها و كاركردهاي مختلف، موقعيت ها و نقشه هاي گوناگوني 

را به نمايش می گذارند.
وسايل ارتباط جمعي در تمامی كشورها نقش حس��اس و مهمی  را ايفا می كنند و اين 
نقش در زمينه هاي مختلف از جمله سياسي و فرهنگي، از حساسيت و اهميت بيشتري 
برخوردار بوده و به نوعي با امنيت ملي كشورها مرتبط است. اهميت رسانه هاي جمعي 
به حدي است كه دانشمندان در تقس��يم بندي مراحل تاريخي تمدن بشر، آن را لحاظ 
تمدن بشري را به سه مرحله تقسيم می كنند كه شامل سه مرحله »الوين تافلر«، مرحله 
كش��اورزي، مرحله صنعتي و مرحله فراصنعتي يا عصر ارتباطات و اطاعات اس��ت. در 
عصر فراصنعتي، قدرت در دست كساني است كه شبكه هاي ارتباطاتي و اطاعاتي را در 

اختيار خود دارند.
مك لوهان در نظريه ديگري، تاريخ بشر را به سه دوره عصر فرهنگ شفاهي، عصر تمدن 
چاپي و عصر تمدن الكترونيك تقس��يم می كند. در عصر الكترونيك، قدرت در دس��ت 

صاحبان شبكه هاي تلويزيوني و شبكه هاي رايانه اي و ماهواره ای است. 
انقاب فناوري هاي ارتباطي و اطاعاتي، به ويژه پيدايش رسانه هاي الكترونيكي جديد، 
تمام شئون زندگي انسان ها را تحت تأثير خود قرار داده اس��ت. امروزه، وسايل ارتباط 
جمعي طي فرآيند انتقال اطاعات و مبادله افكار با دستكاري و سوق دادن توجه افكار 
عمومی  به موضوعی خاص، گزينش اخبار، تحريف و قلب خبر، القا و...، نقش عمده اي در 
شكل گيري افكار عمومی  جهان بازي می كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه انسان ها 
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اكنون محصور ارتباطات و اطاعاتي هس��تند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون، ذهن 
آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين ش��ده خود حركت می دهند. ارتباط رسانه ها و 
بحران سازي نيز در آثار بسياري از صاحب نظران غربي آورده شده است. الوين تافلر كه 
خود از نظريه پردازان يهودي امريكايي است، معتقد اس��ت كه در بحران هاي سياسي 

آينده، نقش اول را تكنيك هاي رسانه اي ايفا می كنند.1 
از ديدگاه او، عرصه نبرد فردا را گس��تره فرس��تنده ها، پيام گيران و پيام سازان شكل 
خواهن��د داد. ام��روزه اظهارنظرهايي از اين دس��ت، همگ��ي گواه بر ت��اش بي وقفه 
تصميم سازان كارخانه هاي توليد خبر در اس��تفاده از شيوه هاي نوين پوشش خبري به 
منظور تأثيرگذاري بر جوامع و محافل سياسي است. از اين رو، شناخت اين تكنيك ها 
می تواند به واكنش مناسب در هنگام مواجهه با آنها انجاميده و از آن مهم تر، در اجراي 

عمليات رواني آفندي نيز به كار گرفته شود.2 
با شروع موج بيداری اسامی در كشورهای عربی، تحركات ديپلماتيك بين المللی برای 
دفع تهديدهای احتمالی و بهره گيری از فرصت ها به سرعت افزايش يافت و رقابتی شديد 
در سطح منطقه ای و بين المللی برای جهت دادن به اين تحوالت در مسير منافع بازيگران 
در گرفت. در اين ميان، رسانه ها در خط مقدم كنش و واكنش های ديپلماتيك قرار داشتند. 
رسانه ها همواره نقشی مهم در پيشبرد سياست خارجی كشورها دارند، مهم ترين نقشی 
كه رسانه ها در فرآيندی سياسی ايفا می كنند پل ارتباطی برای اطاع رسانی و آگاه سازی 
سياست گذاران و جامعه نسبت به ديدگاه های يكديگر و اتفاقات و رويدادهای سياسی 
است. تجربه نشان داده است كه رسانه ها پيش از وظيفه واسطه گری ارتباط، نقش ها و 
كاركردهای وسيع تری را در ارتباطات سياسی به اجرا در می آورند. كه از آن جمله تأثير 
بر افكار عمومی و سپس تأثير بر فرآيند تصميم گيری سياست خارجی است. ابزارهای 
ارتباطی به مثابه كارگزاران فرهنگی در شكل دهی به افكار عمومی تأثير بی بديل دارند به 
همين دليل تحوالت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه اسام گرايی مهم ترين عامل آن 
بوده است بسترهای تبليغی بسيار عميقی را برای ديپلماسی رسانه ای جمهوری اسامی 
ايجاد كرده اند كه با وجود قدرت باالی شبكه های رقيب رسانه ملی كارنامه ای درخشان 

از عملكرد خود به جای گذارد. 

1. محمد سلطاني فر، »رسانه ها، بحران هاي نوين و جنگ هاي پست مدرن«، 1385، رك: 
www.soltanifar.com

2. سيد رضا نقيب السادات، »تهديدهای رسانه ای غرب و نقش بسيج در رفع تهديدها«، مطالعات بسيج، ش48، 
1389، ص90.
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رسانه ها و بيداری اسالمی 
آنچه در دوران اخير ش��اهد آن هس��تيم، عملكرد رسانه های كش��ورهای اسامی و 
رس��انه های بی طرف- به خصوص با ظهور فناوری های نوين اطاعاتی و ارتباطاتی- در 
راستای هوشيارسازی جوامع مختلف و از جمله جوامع اسامی نسبت به شرايط حيات 

اجتماعی بدون حضور اقتدار غربی است. 
سير تحول وس��ايل ارتباطی، عمدتاً بر كارويژه های هر يك از رسانه ها و در دوره های 
مختلف بوده است. اولين رسانه های جمعی متولدشده و اداره كنندگان آنها، جنبه های 
اطاع رس��انی را مقدم بر ديگر نقش ها و كاركردهای رسانه می دانستند. اين تفكرات تا 
دوران معاصر ادام��ه می يابد و كاركرد اصلی فعاليت های رس��انه ای را در قالب عملكرد 
خبری به نمايش می گذارد. اما تحوالت اجتماعی اهميت اين نقش آفرينی را چند برابر 
می كند. نگاهی به تحوالت پس از دوران رنسانس و تاش غرب برای احيای حيات علمی 
و فرهنگی يونان قديم، كاهش اقتدار كليسا، رفرم و حركت های ضد رفرميستی، تحركات 
جمعيتی، افزايش شهرنشينی، تغيير در نرخ رشد جمعيت، كاهش مرگ و مير، پيدايش 
ش��هرهای جديد، توس��عه تجارت، از آن جهت اهميت دارد كه عطش كسب اخبار در 
غرب را به شكل قابل توجهی افزايش می دهد، رنسانس و سپس رفرم بر كنجكاوی های 
كسب اخبار افزودند، كشفيات بزرگ، افق فكری اروپاييان را وسعت بخشيد و همچنين 
پيشرفت مبادالت بازرگانی و بانكی باعث رونق مبادالت خبری نيز شد. دولت های جديد 

برای امور اداری خويش به ايجاد شبكه های خبری جديد نياز داشتند. 
عاوه بر نيازهای خبری جديد، ايجاد مراكز پستی جديد، ظهور دولت های بزرگ، باال 
رفتن امنيت و نظم، تولد صنعت چاپ به طور نسبتاً وس��يعی باعث توسعه فرآيندهای 
خبرگيری و خبردهی شد. با توسعه صنعت چاپ، بازتوليدی سريع نوشته های خبری 
ميسر شد. پيدايش رس��انه های جديدتر، فرآيندهای عمل رس��انه ای را پيچيده تر كرد 
و حجم توليدات رس��انه ای را باال برد و با افزايش كنترل، س��هم توجه ب��ه اخبار نيز باال 
رفت. البته با تحوالت اجتماعی پديدارش��ده و همچنين تحوالت رسانه ای، كاركردها و 
نقش های اوليه رسانه های جمعی تغيير عمده ای نكرد. وظايف اجتماعی و كاركردهای 
وسايل ارتباط جمعی نظير وظيفه هدايت و راهنمايی، وظيفه خبری و آموزشی و وظيفه 
تفريحی و تبليغی، همچنان مورد تأكيد بود، اما دامنه اين نقش توسعه يافت و رسانه ها 

تبديل به ابزاری برای جنگ افروزی و نقش جنگ طلبانه شدند.1

1. كاظم معتمدنژاد، »بررسی ريشه های تاريخی سلطه ارتباطی غرب در شرق«، رسانه، ش7، 1370، ص18. 
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پوشش رسانه ای رس��انه های جمعی و رس��انه های مدرن زمينه های مختلف حيات 
اجتماعی را در بر می گرفت، اما شيوه س��ازماندهی و ارايه و حجم اين اخبار به شدت از 
ايدئولوژی سلطه مدار غرب تبعيت می كرد. آنها خود را به عنوان آفرينندگان رسانه ها و 
مبدع اين فناوری محق می ديدند تا سهم اخبار را به نفع خود و جريان ارايه را از غرب به 
شرق و نوع اخبار را مثبت به نفع خود و منفی به نفع غير جلوه دهند. اين عمل رسانه ای 
نابرابری های گوناگونی را در عرصه عمل رس��انه ای پديد آورد و باعث ظهور رسانه های 
خبری آزاد و غير وابسته به نظام سرمايه داری غرب شد و محصول فعاليت ايشان پوشش 

بدون غرض و صادقانه اخبار در جهان شد.1 
اين امر زمانی رخ داد كه غرب از تغيير در استراتژی های نفوذ خود در شرق خبر می داد 
و راه های جديد سلطه را به اجرا گذارده بود. در اين وادی، حركت های انقاب در منطقه 
خاورميانه و ش��مال آفريقا و ديگر مناطق جهان، به تبعيت از انقاب اسامی و افزايش 
تمايات ضد امپرياليستی و ضد غربی، راه انقاب اسامی و حضرت امام خمينی)ره( را 
در پيش گرفته و از تحوالت عميق در باور، انديش��ه و نظام حاكم در كشورهای خويش 
خبر می دادند. رسانه های بی طرف و مستقل و همچنين رسانه های كشورهای اسامی 
آزاد اين جريان انقابی و بيداری مسلمانان جهان برای رهايی از سلطه غرب را پوشش 

خبری دادند.2 
حدود سه سال است كه از آغاز انقاب های عربی موس��وم به جريان بيداری اسامی 
يا به تعبير رسانه های غربی، »بهار عربی« می گذرد و در اين بين تحليل ها و گفتارهای 
زيادی درباره چرايی اين انقاب ها و تأثيرپذيری آنها از رسانه ها بيان گرديده است. در 
طول دوران انقاب های عرب��ی كه هم اكنون نيز ادامه دارد و اگرچه در چند كش��ور به 
گونه هايی مختلف تا حدی به سرانجام رسيده اما بی ش��ك تا رسيدن به نقطه مطلوب 
فاصله بسياری دارد، نقش و جايگاه رس��انه ها بيش از پيش اهميت خود را نشان داد و 
اگر می بينيم مردم منطقه اكنون شبكه الجزيره را حامی انقاب ها می نامند خود از آن 
حكايت دارد كه اين شبكه در اطاع رسانی و هماهنگی انقابيون و رساندن صدايشان 
به جهانيان توانسته است رضايت عمده انقابيون را برای خود كسب كند؛ به طوری كه 
به قول برخی از كارشناسان اكنون جايگاه امير قطر كه امتيازدار شبكه الجزيره است، در 

1. سيد رضا نقيب السادات و الهام اظهری، »جريان شناسی بيداری اسامی با رويكرد تبليغات انتخاباتی«، بيداری 
اسامی، س1، ش2، 1391، ص64. 

2. سيد رضا نقيب السادات، »رس��انه های فراگير خبری و بيداری اس��امی«، مجموعه مقاالت مهدويت، مركز 
همايش های بين المللی صدا و سيما، 1390، ص7. 
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عرصه ديپلماسی بسيار پايين تر از الجزيره می باشد.
امروزه توجه افكار عمومی در اقصی نقاط جهان به همين رسانه های گروهی معطوف 
است و ساختاربندی ذهنيت جهانی در گرو چگونگی اطاع رسانی و آگاهی بخشی همين 
رسانه هاس��ت، تا جايی كه بر خاف گذش��ته كه ارتش های قدرتمند، معيار ابرقدرتی 
كشورها محسوب شده و يا اينكه بين قدرت ها، رده بندی می كردند، امروز كسی ترديد 
ندارد كه مهم ترين معيار رتبه بندی كش��ورها و قدرت های جهانی، ميزان حوزه نفوذ و 

تنوع فعاليت های رسانه های منتسب به اين كشورهاست. 
سرمايه گذاری بس��يار گسترده صهيونيس��م بين الملل در انحصار رس��انه های دنيا و 
خريداری اكثر خبرگزاری ها و شبكه های بين المللی توسط آنها و سوءاستفاده های كان 
ابرقدرت ها از رسانه های بين المللی و راه اندازی گسترده و متنوع شبكه های ماهواره ای 
و فعاليت های 24س��اعته غالب آنها با تم��ام هزينه های گزافی كه متوجه كش��ورهای 
حمايت كننده می گردد، همه و همه گويای نقش تعيين كننده رس��انه های ارتباطی در 

پيروزی ها و شكست های سياسی و فرهنگی و حتی نظامی دول است.
امروزه تقريباً اكثر كارشناسان به اهميت همه جانبه رسانه های جمعی در شكل گيری، 
توسعه، فراگيری و صدور و سرايت بيداری اسامی از يك كشور به ساير كشورها اذعان 
دارند زيرا با انعكاس رويدادهای اعتراضی در يك كشور، بافاصله شاهد آن بوده ايم كه 
هم به لحاظ س��اختاری و هم به لحاظ محتوايی و هم به لحاظ روش مندی، نهضت های 
بيداری اسامی در ديگر كشورهای مسلمان منطقه شكل گرفته و نتايج تقريباً مشابهی 
نيز حاصل شد كه سقوط ديكتاتورهای تونس، مصر و ليبی يكی از نمونه های اين حوادث 

مشابه اند. 
رسانه ها در هدايت و سازماندهی جنبش ها در منطقه نقشی بسزا داشتند. اين نقش را 

می توان در بندهای ذيل خاصه كرد: 
- برجسته سازی چالش های سياسی- اجتماعی و اقتصادی كشورهای غربی؛
- افزايش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سياسی- اجتماعی و فرهنگی؛

- افزايش مطالبات مردمی؛
- معماری فكری و هدايت كننده و ايدئولوژيك تحوالت؛

- افزايش سطح حضور شهروندان به عنوان بازيگران مهم در مقابل نقش دولت؛
- هماهنگ كننده درخواست ها، مطالبات و برنامه ريزی ها.1

1. محمدرضا رياحی، بيداری اسامی و نقش رسانه ملی، تهران، مركز پژوهش های صدا و سيما، 1392، ص119. 
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رسانه ملی 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اس��امی  ايران )رسانه ملي( همان گونه كه از نام آن 
برمی آيد از دو بخش راديو و تلويزيون تشكيل گرديده اس��ت. دو بخشي كه در ابتدا به 
طور مجزا تأسيس شده و به فعاليت پرداخته اند. البته راديو از قدمت بيشتري نسبت به 

تلويزيون برخوردار است.
در سال 1350 زمينه براي ادغام راديو ايران و سازمان تلويزيون ملي ايران فراهم شده 
و واحدي با نام سازمان »راديو- تلويزيون ملي ايران« رسماً آغاز به كار نمود. در جريان 
انقاب اسامي، سازمان راديو و تلويزيون ايران از نخستين پايگاه هايي بود كه به دست 
نيروهاي پر توان انقاب افتاد و پس از پيروزي انقاب در 22 بهمن 1357 به س��ازمان 
صدا و سيماي جمهوري اسامی  ايران تغيير نام يافت. رهبري كبير انقاب نيز در همان 
نخستين روزهاي پس از پيروزي انقاب صدا و سيما را يك »دانشگاه عمومي« ناميد و 
همين عنوان بار سنگيني از مس��ئوليت را بر عهده مديران و كاركنان اين نهاد فرهنگي 

قرار داده است. 
»رسانه ملي« عنواني است كه مقام معظم رهبري آيت اهلل خامنه اي در سال هاي اخير با 
توجه به ويژگي ها و رسالت سازمان مزبور به آن اطاق نموده اند. از آن جايي كه سازمان 
مزبور در طول سال هاي پس از انقاب، به ش��كلي انحصاري در سطح ملي فعاليت هاي 
مربوط به اين حوزه را عهده دار بوده است، جهت تأمين نيازهاي مخاطبان و لحاظ شرايط 
ملي و بين المللي در راستاي حفظ منافع ملي و مصلحت نظام، رشد و توسعه پر شتابي را 
در بخش توليد برنامه ها و پوشش شبكه هاي راديويي و تلويزيوني طي سال هاي 1357 
تا 1387 تجربه نموده است. به طوري كه تا س��ال 85 سازمان صدا و سيما داراي 100 
شبكه راديو/ تلويزيون درون مرزي، برون مرزي، سراسري، استاني، محلي و راديو شهري 

بوده است.1
رس��انه ملي س��ازماني اس��ت كه خدمات خود را به طيف وسيعي از مش��تريان ارايه 
می دهد. در بيان كلي، تمامی  آحاد مردم در سراسر كشور و حتي خارج از كشور با توجه 
به تنوع زياد فرهنگي، اقليمي، زباني و... و همچنين ش��ركت ها، كارخانجات، صنايع و 
گروه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشي، علمی  و... مشتريان 
و مصرف كنندگان نهايي خدمات اين س��ازمان می باش��ند. از س��وي ديگر، با توجه به 

1. اسماعيل كاوسي و سيد محمود هاشمي، »ارزيابي نقش رسانه ملي در تحقق مهندسي فرهنگ سازماني«، 
مطالعات رسانه، س6، ش13، تابستان 1390، ص91-92. 
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سياست هاي كلي اين سازمان، تمام اركان نظام جمهوري اسامي، مشتريان و ذي نفعان 
اين سازمان تلقي مي شوند. همچنين فعاليت هاي سازمان به گونه اي است كه با طيف 
وس��يعي از تأمين كنندگان و برنامه س��ازان در داخل و خارج از كشور در ارتباط است و 
از اين رو، زنجيره عرضه خدمات و جامعه مخاطبين آن بس��يار گسترده است و قابليت 

تأثيرگذاري زيادي در سطح جامعه دارد.1
سازمان رسانه اي به معناي وسيع كلمه، از مهم ترين س��ازمان هاي جامعه امروزي به 
شمار می روند و از جهات مختلفي از ديگر سازمان ها متمايز می شوند. اولين وجه تمايز 
اين سازمان ها، به ماهيت چند وجهي و چند كاركردي آنها مربوط می شود. شايد كمتر 
سازماني را بتوان ياد كرد كه همزمان، داراي ماهيت و كاركردهای سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي باشد. وجه بعدي تمايز سازمان رسانه اي به ماهيت دريافت كنندگان 
خدمات آنها يعني مخاطبان برمی گردد كه هم از نظر كميت و گستردگي و هم از لحاظ 
تنوع بسيار، حايز اهميت اند. رسانه هاي جمعي از مخاطبان گسترده يا به عبارت بهتر، از 
مخاطبان انبوه و توده واري برخوردارند كه برآورده ساختن نيازها، عايق و تمايات آنان 
كاري دشوار است. دشواري در تعيين مخاطب هدف را نيز بايد بر اين وجه از ويژگي هاي 
سازمان رس��انه اي افزود. واقعيت اين اس��ت كه امروزه مهم ترين، رس��انه هاي جمعي، 

رسانه هاي الكترونيك هستند كه طيف بسيار گسترده اي دارند.2 

اهداف رسانه ملی طبق قانون اساسی 
در مقدمه قانون اساسی كه به برخی از مسائل مهم و زيربنايی نظام اسامی اشاره شده، 
از صدا و سيما و رسالت آن هم نكاتی يادآوری شده است كه پاره ای از وظايف و اهداف 

سازمان مزبور به شرح زير است: 
در مقدمه قانون اساسی می خوانيم كه »وس��ايل ارتباط جمعی )صدا و سيما( بايد در 
جهت روند تكاملی انقاب اسامی، در خدمت اشاعه فرهنگ اسامی قرار گيرد و در اين 
زمينه از برخورد انديشه های متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت های تخريبی 

و ضد اسامی جدا پرهيز كند.« 
همچنين به بعضی از اهداف و وظايف سازمان صدا و سيما بر اساس اسناد به شرح ذيل 

1. اصغر مشبكي و حسين بختياري، »بررسي مسئوليت اجتماعي سازماني در رسانه ملي«، پژوهش هاي ارتباطي، 
س18، ش2، پياپي، 66، 1390، ص179.

2. پيتر پرينگل و مايكل استار، مديريت رس��انه هاي الكترونيكي، ترجمه دكتر طاهر روشندل اربطاني، تهران، 
دانشكده صدا و سيما، 1388. 
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اشاره می كند: 
محور اصلی در برنامه ها و عملكرد صدا و سيما اين است كه بايد همه 
برنامه های آن منطبق بر موازين اسامی بوده و صرفاً در راستای مصالح 

كشور و در جهت روند تكاملی انقاب اسامی باشد.
بايد حركت و جهت گيری برنامه های صدا و سيما در خدمت ترويج و 
اشاعه فرهنگ اسامی باشد، يعنی نه تنها برنامه های اين سازمان منطبق 
بر موازين اسامی بلكه بايد سمت و س��و و تاش اين سازمان در جهت 

تبليغ و اشاعه فرهنگ اسام نيز باشد. 
يكی ديگر از وظايف مهم سازمان صدا و س��يما در جمهوری اسامی 
اي��ران، ارايه فرهن��گ و تبلي��غ جامعه الگو و نمونه اس��امی اس��ت تا 
بدين وسيله زمينه های الزم برای صدور انقاب اسامی و جهانی شدن 

آن فراهم آيد.1  

کارکردهای رسانه ملی 
رسانه با كاركردهاي متفاوت خود مانند اطاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش می تواند 

در سطح جامعه مؤثر و نقش آفرين باشد: 
اطالع رساني

رسانه ها با انتشار و جابه جايی اخبار و اطاعات در دورن جامعه و اطاع رساني در اين 
زمينه، باعث انتقال جنبه هاي مثبت و منفي هر اتفاقي می شوند. 

فرهنگ سازي
يكي از مهم ترين كاركردهاي رس��انه در س��طح جامع��ه ارايه الگوي مناس��ب براي 
هويت يابي در مخاطبان است. رس��انه ها با ارايه الگوهاي مناسب به جوانان و نوجوانان 
ضمن تكميل فرآيند هويت ياب��ي در آنان، می توانند از طريق توليد و نش��ر برنامه هاي 

خاص، در جهت نشر فرهنگ قانون مداري به جاي قانون گريزي حركت كنند.
آموزش

به لحاظ كاركرد آموزشي، رسانه ها از سهم و نقش قابل ماحظه اي در انتقال مؤلفه هاي 
مثبت و مورد تأييد نظام فرهنگي خود در ميان افراد اجتماع برخوردارند. رس��انه ملي 

1. فيروز ديندار، شهناز هاشمی و داود محمدی، »ارزيابی ديدگاه روحانيون شهرستان اسامشهر از عملكرد دينی 
رسانه ملی«، جهانی رسانه، دوره 6، ش2، شماره پياپی 12، 1390، ص63. 
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جمهوري اسامی  ايران، سازماني خدماتي اس��ت كه با تأمين و پخش برنامه در سطح 
كشور و فراتر از مرزهاي جغرافياي فعاليت می كند. منابع مالي اين سازمان به طور عمده 
از طريق بودجه اي كه از س��وي دولت اختصاص می يابد، تأمين می شود و در مواردي از 

طريق ارايه خدمات خاص به گروه هاي خاص مشتريان، كسب درآمد نيز می نمايد.1

رسانه ملی و بيداری اسالمی 
بيداري اسامی  مقوله اي است كه همزمان با تهاجم همه جانبه غرب در جهان اسام 
و عصر استعمار، شروع شد و از آغاز تا عصر حضرت امام خميني)ره( مراحل گوناگوني را 
پيمود. اين حركت كه مشخصاً با انديشه هاي كساني چون سيد جمال الدين اسدآبادي 
شروع شده بود، همواره در ميان حلقه هاي محدود و معين تبارز يافت و هيچ گاه نتوانست 
به مثابه يك گفتمان مسلط عمل كند. حتي در زماني كه اين جريان توسط كساني چون 
حسن البنا و سيد قطب در مصر، ابعاد گسترده تري يافت، باز هم نتوانست وارد زندگي 

همه توده هاي مسلمان شود و طرحي نو دراندازد.
موضع ش��بكه های برون مرزی جمهوری اس��امی ايران در دوره پس از انقاب های 
مردمی و حركت های بيداری اس��امی در كشورهای مس��لمان خاورميانه، پشتيبانی 
محكم و قاطع از اي��ن حركت ها بود. حماي��ت از منافع مردم و انتق��اد از حكومت های 
ديكتاتوری يكی از مزيت های مهم رسانه های برون مرزی كشورمان، در رصد تحوالت 
جهان عرب اس��ت. اين عامل موجب جذب مخاطبان اين شبكه هاس��ت. بس��ياری از 
رس��انه های بين المللی، اين حركت ها را ش��ورش و حركت های مقطعی اعتراض آميز 
خواندند، اما رسانه ملی در حوزه برون مرزی از آن به عنوان انقاب ياد كرد. اين مزيتی 
نسبی برای رس��انه های برون مرزی جمهوری اسامی در پوش��ش و انعكاس تحوالت 

منطقه بود.2 
چنانچه دكتر علی اكبر واليتی، با توجه به اهتمام معاونت سيما برای انعكاس شايسته 
رويدادهای بيداری اسامی از مديران صدا و سيما خواست كه به عنوان عيون جمهوری 
اسامی كه توطئه های رسانه ای بيگانگان را نظاره گرند و مصالح رسانه ای را می شناسند، 
با ديدگاه های كارشناسی رسانه ای مجمع جهانی بيداری اسامی را بيش از پيش ياری 

كنند.3

1. اصغر مشبكي و حسين بختياري، همان، 1390، ص185-186. 
2. محمدرضا رياحی، همان، ص124.

 http://www.momtaznews.com :3. »تأثير رسانه ملی بر بيداری اسامی«، 1392، رك
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همچنين به گزارش ممتازنيوز به نقل از باش��گاه خبرنگاران ج��وان، معين آبادی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران مطرح كرد كه شبكه های جمهوری اسامی ايران تأثير 
بسزايی در گسترش بيداری اسامی در عرصه بين المللی دارند. وی تصريح كرد: غرب 
برای جلوگيری از گس��ترش پيام واالی انقاب اسامی ايران در جهان مبادرت به قطع 
شبكه های برون مرزی جمهوری اس��امی ايران را انجام داد. چرا كه غرب به اين نتيجه 
رسيده، شبكه های جمهوری اسامی ايران تأثير بسزايی در گسترش بيداری اسامی در 
عرصه بين المللی دارند. وی با اشاره به اينكه شبكه های برون مرزی ايران سبك جديدی 
در دنيای رسانه ايجاد كرده اند، افزود: جمهوری اسامی ايران بايد به اهداف واالی خود 

در عرصه ارتباطات و پاسداری از حقوق خود ادامه دهد.1 

نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملی در بيداری اسالمی 
رس��انه ملی از همان ابتدای ش��كل گيری اعتراضات در كش��ور تونس ام��روز با تهيه 
گزارش ها و تحليل های متنوع خبری سعی كرد تا حد امكان با تحوالت منطقه همراهی 
نمايد. شبكه های بين المللی خبری ايرانی همزمان با ش��روع تحوالت و شعله ور شدن 
اعتراضات مردمی در كشورهای شمال آفريقا و خاورميانه به پوشش خبری اين تحوالت 

پرداختند. 
جمهوری اس��امی ايران نيز به منظور حمايت از حركت های اصيل مردمی و جريان 
بيداری اسامی و نيز بی  اثر كردن تاش های ضد ايرانی رسانه های غربی/ عربی تاكنون 
كوشيده است كه عاوه بر كانال ديپلماسی رس��می از كانال ديپلماسی غير رسمی در 
قالب »ديپلماسی رس��انه ای« بهره ببرد. در اين ميان ش��بكه خبری »العالم« به عنوان 
يكی از اولين شبكه های عرب زبان غير عربی در دنيا، نقش پيشرو و انقابی ای را در اين 

مسير بر عهده داشته و دارد. 
شبكه خبری العالم 

اين ش��بكه عرب زبان كه بخش عمده مخاطبان خود را در منطقه خاورميانه و جهان 
عرب تعريف می كند، با توجه به رويكرد متفاوتش در مواجهه با حوادث مختلف، به ويژه 

بيداری اسامی توانسته است نظر بينندگان بسياری را به خودش جلب كند. 
شبكه العالم از طريق ديپلماسی رسانه ای كوش��ش نمود سياست خارجی جمهوری 

1. »تأثير بسزای شبكه های ايران در گسترش بيداری اسامی«، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com 
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اس��امی ايران در قبال انقاب های منطقه در قالب مفهوم بيداری اسامی را منعكس 
نمايد. در اين باره سايت خبری »egypty« در مقاله ای نوشت: 

شبكه خبری ايرانی العالم همزمان با س��ی و دومين سالگرد پيروزی 
انقاب اسامی، اقدام به مقايسه انقاب ملت آزاده مصر با انقاب اسامی 
در ايران نمود و انقاب اسامی ايران را الگوی تمام ملت ها برای هر گونه 

اقدام ضد رژيم های خودكامه و دست نشانده دانست. 
شبكه خبری العالم كه به زبان عربی پخش می ش��ود در يكی از برنامه های خود اقدام 
به مقايسه اظهارات محمدرضا پهلوی شاه مخلوع ايران در زمان انقاب اسامی به سال 
1357 با اظهارات مبارك در آغاز تظاهرات در مصر كرد. آنگاه به مقايسه دو ملت ايران 

و مصر در تظاهرات خيابانی پرداخت.
اين شبكه ايرانی، از تحوالت اخير در مصر به شدت استقبال كرد و سقوط نظام در مصر 
را يكی از دستاوردهای انقاب ايران برش��مرد و آن را زمينه ساز شكل گيری خاورميانه 
اسامی دانس��ت. در حالی كه رس��انه های بين المللی و همچنين رسانه های منطقه در 
راستای سياست های يك بام و دو هوای خود و برخاف اصول اطاع رسانی بين المللی 
از پوشش اخبار بحرين و اعتراضات مردمی در اين كشور چشم پوشی نمودند، اين تنها 
ش��بكه العالم بود كه بار اين اطاع رس��انی را بر دوش كش��يد و اين باعث شد تا برخی 
رسانه های عربی از اقدام العالم برآشفتند. از اين رو، پس از تاش شبكه العالم برای ايفای 
رسالت اطاع رس��انی خود در انعكاس خيزش های مردمی، رس��انه های عربی به ايجاد 
جنگ رسانه ای عليه اين ش��بكه مبادرت نمودند. به عنوان مثال حذف ناعادالنه العالم 
از روی ماهواره »نيل ست« و »عرب س��ت« را می توان نمونه ای از اوج خشم مقام های 
مصری و سعودی دانست زيرا كامًا مشهود بود كه پوش��ش گسترده تحوالت بيداری 
اسامی در كشورهای عربی مهم ترين دستور كار العالم بود و به رغم تمام مشكات گاه 
اتفاق می افتاد كه تصاوير اختصاصی اين شبكه به عنوان منبع اصلی مورد استناد ساير 

شبكه های تصويری دنيا قرار می گرفت.
با آغاز تحوالت جريان س��از در كشورهای خاورميانه و ش��مال آفريقا، شبكه العالم به 
سرعت وارد كارزار اطاع رسانی از اين رويدادهای سيل آسا شد؛ و در كشورهای مختلف 

به پوشش خبری پرداخت.
شبكه العالم با شعله ور ش��دن جرقه اعتراضات مردمی در تونس، تا فرار ديكتاتور اين 
كشور گزارش لحظه به لحظه از رويدادهای آن را آغاز كرد. اين پوشش خبری در حالی 
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انجام می گرفت كه اجازه فعاليت به تيم های خبری اين شبكه داده نمی شد. 
اين شبكه همزمان با وقوع انقاب مردمی تونس و مصر برنامه های عادی خود را قطع 
نمود و به پخش لحظه به لحظه و كامل تحوالت اين دو كشور پرداخت. العالم كه نخست 
از طريق دفتر خود در قاهره تنها با دو خبرنگار تحوالت اين كشور را پوشش می داد، در 
پی آغاز انقاب مردم، در شهرهای اسكندريه، السويس، البحيره، االسماعيليه، دمياط، 
الشرقيه، الفيوم و الميناء خبرنگاران جديدی را به كار گرفت. اين شبكه با به كارگيری 
تعداد قابل توجهی خبرنگار در آن كشور و به ويژه دوازده خبرنگار در شهرهای مختلف 
مصر، گستره پوشش خود را تا سطح ده استان در اين كشور توسعه داد. پوشش گسترده 
شبكه العالم در حالی صورت می گرفت كه ش��بكه های دولتی مصر هشدار می دادند با 

عوامل آشوب های مصر يعنی رسانه های خارجی مبارزه می كنند.
در نتيجه هواداران مبارك هر جا خبرنگاری خارجی می ديدند به آنها حمله و وسايل 
گزارش��گری آنها را منهدم می كردند. به اين ترتيب طرفداران رژي��م مبارك، با حمله 
به خبرنگاران ش��بكه العالم آنها را در چن��د مرحله مورد تعرض قرار دادند. شكس��تن 
دوربين های خبرنگاران اعزامی اين ش��بكه و يورش به اس��توديو در حال پخش زنده و 
مضروب س��اختن كارش��ناس برنامه از جمله اين موارد بود. در جريان پوشش خيزش 
انقابی مردم بحرين نيز شبكه العالم به طور فعال ظاهر شد تا جايی كه هكرها به پايگاه 
اينترنتی اين ش��بكه حمله كردند و سپس پخش اين ش��بكه بر روی ماهواره با تهاجم 

گسترده امواج پارازيت مواجه شد. 
دولت مبارك نيز به مقابله با خبررس��انی رس��انه ها از اعتراض��ات مردمی پرداخت و 
خبرن��گاران و تيم های خبررس��انی، جزو اهداف حمل��ه نيروهای امنيت��ی و نيروهای 
وابسته به حكومت مصر قرار گرفتند. رس��انه های غربی و برخی شبكه های عربی كه با 
محافظه كاری بيش��تری اخبار مصر را پوش��ش می دهند، با آزادی بيشتری به فعاليت 
خبری مشغول بودند، اما فشار و اعمال خشونت عليه خبرنگاران و تيم های خبری شبكه 

العالم به مراتب شديدتر بود.
در پی حمله نيروهای امنيتی مصر، احمد س��يوفی، مدير دفتر شبكه العالم در قاهره 
و تصويربردار اين شبكه مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. همچنين دفتر العالم در 
قاهره، تهديد به آتش سوزی شد. البته در اين باره بايد گفت پيش از اين تهديد، افرادی 
وابس��ته به حكومت مبارك به تيم خبری العالم در ميدان التحرير قاهره يورش بردند و 

شريف منصور خبرنگار العالم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
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گروهی ديگر از نيروهای رژيم حس��نی مبارك به تيم ش��بكه خبری العالم در ش��هر 
اسكندريه مصر حمله ور ش��ده و اعضای خبری و تصويری آن را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. اين نيروها همچنين دوربين های تيم خبری العالم را شكسته و برخی تجهيزات 
آن را ضبط كرده و با خود بردند. اين در حالی بود كه تيم خبری العالم، می خواسته است 

گزارش تجمع بزرگ مردمی در ميدان التحرير مصر را بازتاب دهد.
ش��بكه العالم از آغاز خيزش مردمی در بحرين در س��كوت ساير رس��انه های خبری 
بين المللی و منطقه ای در هنگام سركوب شديد اعتراضات مردمی به اطاع رسانی شفاف، 
دقيق و بررسی كارشناسی در برنامه های مختلف خود در بخش های خبری و تحليلی به 

صورت ويژه به اين موضوع پرداخته است. 
اين شبكه در بحرين در حالی به فرستادن تصوير و خبر مشغول است كه مجوزی برای 
فعاليت خبری اين شبكه به صورت رسمی صادر نش��ده است و خبرنگاران العالم بدون 
نشان دادن چهره خود خبررسانی می نمايند. ناگفته نماند كه حضور العالم، به رغم اين 
محدوديت ها در بحرين بسيار مطلوب است، به گونه ای كه انقابيون بحرينی، چندين بار 

از پوشش اين شبكه در بحرين تشكر نمودند. 
در اين راس��تا، »گروه جوانان انقاب 14 فوريه بحرين« در پيامی از پوشش رسانه ای 
بسيار عالی العالم از مظلوميت مردم شيعه و سنی بحرينی- كه مورد بی مهری رسانه های 
جهان عرب و غرب قرار گرفته اند- تشكر نمود كه در بخشی از آن اشاره شده است: »امروز 
همه ملت ها از اين كه شبكه العالم اطاع رس��انی دقيقی از رخدادهای جاری می كند، 
سربلند و خرسندند و ما در ميدان اللولو منامه از طرف همه جوانان بحرينی بر شما درود 
و تحيت می فرستيم.« اين تشكل همچنين با فرستادن متن تقديری برای شبكه العالم 
ضمن تشكر از همراهی رسانه ای ش��بكه العالم در پوشش خبری حركت مردمی شيعه 
و سنی در بحرين عليه ظلم و اس��تبداد، اين موضوع را از آن جهت دارای اهميت بسيار 
برشمرد كه شبكه های ماهواره ای عربی نيز با پيروی از حكام بحرينی، اين رويدادها را 
در بايكوت خبری قرار دادند و انقاب مردمی اين كشور را كه با تجمع اعتراضی ششصد 

هزار نفری انجام می گرفت، ناديده انگاشتند. 
عملكرد العالم در بحرين همچنين موجب شد، شبكه رقيبی همچون »بی بی سی« در 
وب سايت عربی خود، بر تاش العالم در تأثيرگذاری در تحوالت منطقه صحه بگذارد. در 
اين باره بايد گفت در كنار چادرهای برافراشته شده توسط معترضان بحرينی، خيمه های 
جديدی نيز توسط شبكه های ماهواره ای افكنده شده بود. ش��بكه های العالم و المنار، 
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دو شبكه ای هس��تند كه در بازتاب تحوالت و ناآرامی های بحرين در ميدان اللولو نقش 
بسزايی ايفا كرده اند و همچنين نقش مؤثری در جلب توجه مخاطبين دارند.

در ليبی نيز شبكه العالم تحت فشار سنگينی به خبررسانی از رويدادهای خونين اين 
كشور می پردازد. افزون بر خطراتی كه در اثر نبردهای مسلحانه در ليبی عليه گروه های 
خبری وجود دارد، فش��ارهای نيروه��ای امنيتی معمر قذافی نيز موانع بس��ياری برای 
فعاليت خبری العالم ايجاد كرده است. دوربين خبرنگار العالم عدنان بورينی در هنگام 
اعزام به شهر بن غازی كه در كنترل انقابيون ليبی است، به دست نيروهای امنيتی ضبط 
شد، ولی با وجود اين، العالم برای پوشش كامل تر رخدادهای ليبی لطفی قراص خبرنگار 

خود در تونس را به طرابلس فرستاده است. 
در همين راستا، يكی از رهبران اخوان المس��لمين ليبی نيز با تقدير از شبكه العالم بر 
اهميت نقش اين شبكه در افشای حقايق اين كشور، درباره كشتار شهروندان ليبيايی به 
دست مزدوران بيگانه تأكيد كرد. سليمان عبدالقادر اظهار داشت: برخی از كشورها به 

دنبال آن هستند تا حقايق را پنهان كنند، ولی اين محاصره بايد شكسته شود.
العال��م در يمن نيز با وج��ود جلوگي��ری حكومت عب��داهلل صالح، نقش وي��ژه ای در 
اطاع رسانی جنبش اعتراضی اين كش��ور بر عهده دارد. اين شبكه به رغم فشار شديد 
حكومت اين كشور برای جلوگيری از فعاليت خبری اين شبكه، می خواهد دو خبرنگار 

به جنوب )شهر عدن( و شمال )منطقه حوثی ها( اين كشور بفرستد. 
العالم هم اكنون پوش��ش جنبش اعتراضی عربس��تان س��عودی را نيز با وجود اجازه 
نداشتن فعاليت خبری اين شبكه از راه منابع بومی، به صورت ويژه ای پيگيری می كند. 

 )Press Tv( پرس تی وی
شبكه تلويزيونی وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسامی ايران و اولين شبكه خبری 
تلويزيونی انگليسی زبان ايرانی اس��ت كه در 17تير 1386 افتتاح شد. پايگاه اصلی اين 
شبكه در تهران است. اين شبكه خبرنگاران مقيم بس��ياری در نقاط استراتژيك و مهم 

جهان مستقر كرده  است.1
شعار اين شبكه »خبر از نگاه جديد« برای شكستن سلطه رسانه های گروهی غربی است. 

پرس تی وی ساير اهداف خود را به شرح زير اعام كرده  است: 
- شكستن انحصار قوی رسانه های غربی؛ 

- به وجود آوردن پلی ميان فرهنگ های مختلف؛ 

http://fa.wikipedia.org/wiki :1. ويكی پديا، پرس تی وی، 1392، رك
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- تأكيد بر نمايش تفاوت ها و مشتركات سياسی و فرهنگی با توجه به شرايط انسانی. 
همچنين پرس تی وی اعام كرده كه اين شبكه تحليل دقيقی از رويدادها را ارايه خواهد 

كرد، با اين هدف كه سوی ديگر داستان را به نمايش بگذارد.1
ديگر رسانه هاي برون مرزي ايران، از جمله پرس تي وي هم پوشش بسيار خوبي را درباره 
اين حوادث انجام دادند. شبكه پرس تی وی گروه های خبری را در قاهره- تونس و مناطق 
شرق ليبی تقويت كرد. پوشش گس��ترده تحوالت بيداری اسامی در كشورهای عربی 
مهم ترين دستور كار پرس تی وی بوده است. تصاوير اختصاصی اين شبكه گاه به عنوان 

منبع اصلی مورد استناد ساير شبكه های تصويری دنيا قرار می گيرد.2
تأثير مثبت ش��بكه  »پرس تی وی«، در حوزه  تحت پوش��ش اين ش��بكه  بر هيچ  كس 
پوشيده نيست. عملكرد صحيح اين شبكه در جنبش بيداری اسامی كشورهای منطقه 
و همچنين مسائل سوريه، در حوزه اروپا، امريكا اين شبكه ها را به منبع مورد وثوقی برای 
مخاطبان خود تبديل نموده است. همين امر هم موجب ش��ده تا اين شبكه ها از سوی 
دشمنان قسم خورده انقاب و سرويس های صهيونيستی با تحريم روبه رو و از روی اغلب 
فرستنده های ماهواره ای حذف شوند؛ كه اين خود يعنی به تعارض رسانيدن شعار و عمل 

مدعيان »آزادی بيان«.3
شبكه سحر 

شبكه جهانی سحر اولين شبكه تلويزيونی برون مرزی سيمای جمهوری اسامی ايران 
است كه در تاريخ 25آبان 1376 صورت رسمی فعاليت خود را آغاز كرد. اين شبكه دو 
كاناله متشكل از 6 مينی شبكه يا در اصطاح؛ س��يما )تلويزيون( به شش زبان مختلف 
است كه عبارت اند از: سيمای آذربايجانی، س��يمای انگليسی، سيمای فرانسه، سيمای 
كردی، سيمای بوسنيايی و سيمای اردو؛ هر يك از اين ش��ش سيما، برنامه هايی ويژه 
مخاطبان خود توليد و پخش می كنند و ش��ش زبانه بودن شبكه سحر به معنای پخش 

برنامه های واحد به شش زبان نيست. 
شبكه سحر تلويزيون ايرانی، برای مخاطبان غير ايرانی و با ساختار يك شبكه عمومی 
است كه نه تنها به پخش اخبار و برنامه های سياسی تحليلی و گفت وگومحور می پردازد، 

1. شبكه تلويزيوني »پرس تي وي« دوشنبه افتتاح مي شود، 1386، رك:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=86040604

2. »پوشش خبری تلويزيونی بيداری اسامی از نظر تا عمل«، 1390، رك:
 http://www.avapress.com/vdcfmxd0.w6dejagiiw.txt
http://sutitr.ir/n/19 :3. محسن دوستی، »مروری بر پرونده فعاليت شبكه های برون مرزی«، 1392، رك
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كه توليد و پخش قالب های مختلف برنامه سازی تلويزيونی از مستند، تركيبی، نمايشی 
و... را در موضوعات گوناگون سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی و معارف دينی و... را نيز در 

تركيب بندی ساختار و محتوای برنامه های خود رعايت می كند. 
اين موضوع حتی در قشرهای مختلف بينندگان نيز مورد توجه قرار می گيرد و سحر 
برنامه هايی ويژه كودكان، نوجوانان، جوانان، خانواده ها و زنان و... را نيز تدارك می بيند 
و به پخش می رساند. محور اصلی در ساختار و محتواسازی برای شبكه سحر را توجه به 
مأموريت های اين شبكه در قالب و بسته بندی های رسانه ای مناسب مخاطبان هر سيما 

تشكيل می دهد.
برنامه های شبكه سحر تا پيش از اواخر س��ال 1384 شمسی روی دو كانال سحر يك 
و دو و از طريق  هات برد قابل دريافت بود. در پی تعطيلی پخش برنامه های سحر يك به 
دليل پخش سريال ضد صهيونيستی »چشمان آبی زهرا«، شبكه سحر برای مدتی از يك 
كانال ماهواره ای پخش شد و با افتتاح مجدد كانال دوم شبكه در يازدهم دی 1388، هم 
اكنون كانال يك شبكه سحر بيست ساعته و كانال دو آن بيست و چهار ساعته به توليد 

و پخش برنامه می پردازند.
سيمای كردی نه ساعت زمان پخش روزانه را داراست و در كنار آن سيمای آذربايجانی 
با هشت و نيم ساعت، سيمای انگليسی با هفت ساعت، سيمای فرانسوی با شش و نيم 
ساعت، سيمای بوسنيايی با پنج ساعت و سيمای اردو با هشت ساعت پخش در شبانه روز، 
اوقات بينندگان ويژه خود در گستره های جغرافياتی متفاوت را پر می كنند. سه سيمای 
آذربايجانی، فرانسوی و بوسنيايی از كانال يك س��حر و سه سيمای انگليسی، كردی و 
اردو نيز از كانال دو اين شبكه پخش می شوند. كاركنان شبكه سحر متشكل از مليت های 
ايرانی و غير ايرانی بوده و معرفی سيمای واقعی و دور از جنجال ها و سياه نمايی های غرب، 

در خصوص اسام و جمهوری اسامی ايران را هدف غايی خود می دانند. 
ش��بكه تلويزيونی س��حر، بازتاب و تحليل رويدادها و واقعيت های جهان را با نگاهی 
ديگراندي��ش و متفاوت با مش��ی و نقطه نظرات قدرت ه��ای بزرگ و بي��رون از چنبره 
رس��انه های س��لطه جوی غرب دنبال می كن��د و به همي��ن دليل در مي��ان بينندگان 

حقيقت جوی خود در سراسر جهان محبوبيت دارد.
با شروع وقايع و تحوالت موسوم به بيداری اسامی ش��بكه سحر تاش كرد در قالب 
برنامه های مختلف ب��ه انعكاس اين رويداد بپ��ردازد. به عنوان نمون��ه برنامه »بيداری 
اس��امی«، به تهيه كنندگی مهدی هماتاش برای پخش از كانال يك ش��بكه سحر در 
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52 قس��مت توليد و پخش می گردد. كه با توجه به اهميت موضوع انقاب های منطقه 
كه ريشه در انقاب شكوهمند اس��امی دارد، اين برنامه به موضوع بيداری اسامی در 
منطقه خاورميانه به خصوص كش��ورهای درگير در اين جريان می پردازد. اين برنامه از 
دو بخش خبر و تفسير اتفاق ها تشكيل شده اس��ت كه دارای سه بخش خبری و چهار 

قسمت تفسيری است.1
همچنين »كانون توجه«2 عنوان برنامه هفتگی سيمای انگليسی شبكه سحر است كه 
به بررسی مسائل، رخدادها و تحوالت سياسی كشورهای منطقه می پردازد. محورهايی 
همچون »بررس��ی تحوالت دوس��اله اخير در منطق��ه«، »ثمرات دموكراس��ی در اين 
كشورها«، »انتظارات انقابيون«، »نقش رهبری و اسام در اين انقاب ها«، »امنيت و 
آرامش در منطقه«، »وحدت گروه های مختلف« و »كارش��كنی دشمنان« مورد بحث 
و بررس��ی قرار می گيرد. محورهای مرتبط با موضوع هر برنامه در گفت وگوی مجری با 

كارشناس مسائل سياسی در استوديو مطرح شده و مورد تبادل نظر قرار می گيرد.3
شبكه الكوثر 

پيشينه شبكه جهانی الكوثر به پيروزی انقاب اس��امی ايران برمی گردد. جمهوری 
اسامی ايران با هدف حضور در عرصه های بين المللی و تحت پوشش قرار دادن جهان 
عرب ضرورت تأسيس يك شبكه عربی زبان را احساس نمود. در آغاز الكوثر با نام سيمای 
عربی يك ساعت و نيم پخش داشت، در سال 1384 الكوثر به عنوان يك شبكه ماهواره ای 
مستقل و با 14 س��اعت پخش كار خود را ادامه داد. الكوثر در س��ال 1389 و با آغاز ماه 
مبارك رمضان 24 ساعته ش��د. ظهور تدريجی نزديك به 800 شبكه عربی و از طرفی 
حجم گسترده مخاطبان شيعی و افزايش انتظارات آنان كه تنها به ايران اسامی چشم 
دوخته اند الكوثر را بر آن داشت كه روز به روز به محتوای برنامه ها و نيز ساعات پخش خود 
بيافزايد. ش��بكه الكوثر در حال حاضر به عنوان شبكه معارف اهل بيت)ع( با 24 ساعت 

پخش برنامه در شبانه روز فعاليت می كند.4 
در شبكه الكوثر انقاب های عربی و موج بيداری اسامی موضوع برنامه ای تحت عنوان 
»عصر الثورات« اس��ت. اين برنامه در 26 قس��مت 50 دقيقه ای در اس��توديوی بيروت 

1. »شبكه سحر به »بيداری اسامی« می پردازد«، ممتازنيوز، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com
2. center stage 

3. كالبدشكافی انقاب های شمال آفريقا از ليبی تا نيل در شبكه سحر، سايت سينما خبر، 1392، رك: 
http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=48235

 http://farsi.alkawthartv :4. »پيشينه شبكه جهانی الكوثر«، 1392، رك
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شبكه الكوثر تهيه شده و سعی شده تا تمام جوانب بيداری اسامی و انقاب های عربی و 
عوامل مؤثر در ايجاد آن را در كشورهای منطقه مورد بررسی و تحليل قرار دهد. مواردی 
همچون نقش علمای دين، نقش جوانان، نقش زنان، نقش رس��انه ها و اينترنت، نقش 
مساجد و... در ش��كل گيری انقاب های اخير از جمله مواردی است كه در برنامه عصر 
الثورات مورد بررسی قرار می گيرد. عاوه بر آن مرور و نقد اشكاالتی مانند فتاوای افراطی، 
فتنه انگيزی مذهبی و... نيز در دس��تور كار برنامه قرار دارد و با استفاده از نظريات بيش 
از80 شخصيت فرهنگی و سياسی جهان عرب، مفاهيمی چون حكومت اسامی، اسام 
اصيل محمدی، تعامل دين و سياست و اصل وحدت اسامی به بينندگان ارايه می شود. 
شبكه جهانی الكوثر از ابتدای شكل گيری نهضت بيداری اسامی با اين انقاب ها همراه 
بوده و برنامه های مختلفی را در اين خصوص و در قالب های مستند، ميزگرد، كليپ و... 

تهيه و پخش كرده است.1
به گفته مدير شبكه الكوثر علی خندق آبادی، شبكه الكوثر جنبه های نظری انقاب ها 
و بيداری های اس��امی را مورد تحليل قرار می دهد. بنا به گفت��ه وی اگر بنا به تحليل 
تحليل گران، بيداری اسامی ملهم از انقاب اسامی ايران بوده است پس شبكه الكوثر 
می تواند نظريات حكومتی ايران را در اين انقاب ها بس��ط دهد؛ چرا كه در حوزه دين و 
انديشه و نظر سؤاالت زيادی در كشورهای ميزبان بيداری اسامی وجود دارد كه شبكه 
جهانی الكوثر موظف به پاسخ دادن به آنهاست و شبكه الكوثر جنبه های نظری انقاب ها 

و بيداری های اسامی را مورد تحليل قرار می دهد.2

نقش رادیوهای برون مرزی رسانه ملی در بيداری اسالمی
فعاليت راديو در ايران با افتتاح نخس��تين فرستنده هاي بي س��يم در تهران آغاز شد. 
نخستين فرستنده بي سيم موج بلند تهران با قدرت 20 كيلووات و طول دكل 120 متر، 

در ساعت 3 بعد از ظهر روز ششم ارديبهشت ماه سال 1305 شروع به كار كرد.
راديو در بعد از انقاب و به  ويژه روزهاي سخت و پرالتهاب هجوم عراق به ايران، نقش مهم 
و كليدي در ايجاد آرامش، اطاع رساني سريع و حفظ اتحاد ملي ايفا كرد. مردم، مهم ترين 
خبرها را پيش از هر رسانه اي ديگر از راديو مي شنيدند، با آژير آن به پناهگاه ها مي رفتند و با 

1. »شبكه الكوثر انقاب های عربی را بررسی می كند«، 1392، برگرفته از سايت باشگاه خبرنگاران، رك: 
http://www.yjc.ir/fa/news

2. »جنبه های نظری بيداری اسامی را تحليل می كنيم«، 1392، برگرفته از تلتكس اينترنتی مهر، رك:
http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1650517
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اخبار اعام پيروزي در جنگ، شاد مي شدند. روند توسعه  راديو بعد از پايان جنگ تحميلي 
شتاب مضاعفي گرفت. تأسيس شبكه هاي گوناگون ملي با رويكردهاي طبقه بندي شده  
اجتماعي، ايجاد شبكه هاي تخصصي و تقويت و گسترش شبكه هاي استاني از سياست هاي 

كان راديو در اين سال ها بوده  است كه با جديت تا به امروز دنبال مي شود.1
راديو به عنوان رسانه صوتی، كه پيام را به صورت امواج به مخاطبان می رساند، دارای 

ويژگی های ذيل است:
- ارزانی و در دسترس بودن همگان؛

- حجم كم، سبك، قابليت حمل و نقل، نداشتن محدوديت مكانی؛
- طرز كار ساده و كاربرد آسان؛

- امكان استفاده انفرادی؛
- امكان كاركردن با برق و باطری؛

- قابليت استفاده در موقعيت های گوناگون، در حال كار، رانندگی، آشپزی و مانند آن.2 
در جريان بيداری اس��امی منطقه راديو نقش غير قابل انكاری در پيش��برد انقاب و 

همچنين اطاع رسانی به مردم داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين صوفی معاون صدای رسانه ملی كه به عنوان 
ميهمان ويژه برنامه ش��هر قرآن در غرفه رادي��و قرآن حضور يافت با اش��اره به برنامه ها و 
فعاليت های قرآنی و رس��انه ای راديو قرآن گفت: بعد از بيداری اسامی جوانانی كه برای 
بازديد از كش��ورمان به ايران می آيند ايران را به عنوان يك كشور اسامی كه می تواند به 
عنوان يك الگوی مناسب مدنظر قرار گيرد نگاه می كنند و در اين ميان راديو در بيداری 
اسامی با اطاع رسانی وسيع همواره در كنار همه كشورهای اسامی حضور داشته است.3

انعکاس پيام بيداري اسالمی در شبکه هاي رادیویي
به گزارش جام جم آناين به نقل از روابط عمومی صدا، بيداری اس��امی در دهه های 
اخير بين مسلمانان س��اير كشورهای اسامی پديده ايست كه ش��گفتی آفريده و در به 
وجود آمدن آن ابعاد مختلفی نقش داشته اند كه از زمان ش��روع اين حركت و جريان، 
بررسی، تجزيه و تحليل و شفاف س��ازی ابعاد آن برای مخاطبان همواره در دستور كار 

http://www.rfi.ir/x :1. »تاريخچه راديو در ايران«، 1392، رك
2. محمدحسين امير تيموری، رسانه های آموزشی، شيراز، ساسان، 1377، ص192. 

3. »راديو در بيداری اسامی نقش فعالی داشته است«، 1392، رك:
  http://www.mehrnews.com/detail/News/1657921
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شبكه های راديو قرار گرفته و در اين راستا برنامه های مختلفی تهيه گرديده و به سمع 
مخاطبان رسيده اس��ت و در ادامه ش��بكه های راديويی در خصوص پوشش نخستين 
اجاس بين المللی بيداری اسامی كه در روزهای شنبه و يكشنبه 26 و 27 شهريورماه 
در سالن همايش بين المللی صدا و سيما برگزار شد اقدام به توليد برنامه هايی كرده اند 

كه نام شبكه ها، برنامه ها، تاريخ و ساعت پخش آنها عبارت اند از: 
راديو ايران: برنامه بيداری اس��امی، از س��اعت 10 تا 12:30 كه اين برنامه به صورت 
زنده و مستقيم افتتاحيه نخستين اجاس بين المللی بيداری اسامی را پخش می كند.

راديو معارف: نس��بت به پخش مستقيم مراسم افتتاحيه از س��اعت 10:30 تا 12:30 
اقدام می كند.

راديو قرآن: برنامه صبح ايمان، 90/6/26، 7 الی 8 صبح، در قالب گزارش. 
راديو صدای آشنا: برنامه عصر بيداری، 90/6/26، زنده از محل كنفرانس، ساعت 9:30 

الی 12:30. 
راديو پيام: پخش آنونس بين برنامه ها به صورت مداوم. 

راديو اينترنتی ايران ص��دا: برنامه نهضت بيداری، س��اعت 10 الی 13 به صورت زنده 
و مس��تقيم به همراه تحليل و تبيين رويدادهای منطقه- برنامه طايه بيداری، ساعت 
13 الی 16 كه به صورت زنده به تبيين نقش مردم كشورهای اسامی بعد از سرنگونی 

ديكتاتورها در تحقق مردم ساالری دينی می پردازد. 
راديو گفت وگو: برنامه گفت وگوی روز كه به صورت ويژه به بيداری اسامی می پردازد 

و در تاريخ 26 و 27 شهريورماه ساعت 6 الی 7:15 پخش می شود. 
راديو فرهنگ: برنامه صبح بيداری كه به صورت گزارش با حضور كارشناس و برقراری 
ارتباط تلفنی از س��اعت 8:30 الی 11:30 پخش می ش��ود و به تأثي��ر فرهنگی انقاب 

اسامی ايران بر بيداری اسامی منطقه می پردازد.1

بيداری اسالمی و رادیو اینترنتی المصطفی 
هچنين راديو اينترنتی المصطفی به پخش برنامه تحليلی بيداری اس��امی با حضور 
كارشناسانی از كشور های اس��امی می پردازد؛ كه به گزارش خبرگزاری آريا به نقل از 
مركز خبر حوزه، اين مجموعه برنامه در 25 قسمت و با حضور كارشناسانی از كشورهای 

1. »انعكاس پيام بيداري اسامي در شبكه هاي راديويي«، 1390، رك:
 http://khabarfarsi.com/ext/1131922
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اسامی تهيه و توليد شده اس��ت. بيداری اسامی اس��باب و علل، انقاب های اسامی 
يا مطالبات قومی، نق��ش علما و متفكران در بيداری اس��امی، مواجهه غرب با بيداری 
اسامی، بيداری اسامی ش��عارها و خواسته ها، بيداری اس��امی آثار و نتايج، بيداری 
اسامی فرصت ها و تهديدهای پيش رو، بيداری اس��امی و انقاب اسامی ايران و... از 
جمله سرفصل هايی اس��ت كه در اين مجموعه بدان پرداخته می شود. اين گفت وگوها 
با تأكيد ويژه بر آگاهی بخش��ی در زمينه درك صحيح و به دور از افراط و تفريط ماهيت 

بيداری اسامی، در چند سرفصل اساسی سامان يافته است.1 

بيداری اسالمی در کانال ندای اسالم رادیو معارف 
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی راديو معارف، مطالعه بيداری اسامی 
و بررسی و تجزيه و تحليل آن از مدت ها پيش در دستور كار قدرت هايی قرار گرفته كه 
از آن احساس بيم و هراس داشته اند و هم اينان برای فهم و شناسايی بيداری اسامی و 
يافتن راه های مقابله با اين حركت در تاش هستند كه اين پيشرفت و بيداری امت اسام 

در جهان را سركوب و خاموش نموده و بر آنها حكومت كنند. 
كانال ندای اسام راديو معارف در راستای آشناسازی مخاطبان انگليسی زبان با اهداف 
جنبش های بيداری اسامی و همچنين بررسی اهداف و نتايج شانزدهمين اجاس سران 
غير متعهدها در تهران ويژه برنامه »بيداری اسامی Islamic Awakening« را در 

17 برنامه روی آنتن برد.
در اين برنامه با تحليل بيانات مق��ام معظم رهبری در اجاس س��ران غير متعهدها، 
محوره��ای موضوعی احي��ای جنبش ع��دم تعهد و ادام��ه حركت آن، اس��توار كردن 
همكاری های بين المللی، دستيابی به نظام بين المللی جديد، برقراری صلح بين المللی، 
انرژی صلح آميز هسته ای، مس��ئله فلس��طين و نجات جهان از ناامنی در ميزگردی با 

كارشناسی مهدی ترابی، اعجاز حسين و قدرت اهلل حسنی بررسی شد. 
ويژه برنامه 17 قسمتی »بيداری اسامی« به تهيه كنندگی و سردبيری مرتضی نمازی 
از 19شهريور روزهای دوشنبه   و پنج شنبه  ساعت 7:50 از كانال ندای اسام راديو معارف 

پخش شد.2

1. »آغاز پخش برنامه بيداری اسامی در راديو المصطفی«، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com/%

2. »بيداری اسامی در كانال ندای اسام راديو معارف«، 1391، رك:
 http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=137901
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بخش بيداری اسالمی در سایت رادیو آلبانی 
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سيد كاظم رضايی مدير برنامه های راديو آلبانيايی 
خبر از راه اندازی بخش »بيداری اسامی« با موضوعاتی از جمله مقاالت، عكس و فيلم 
مرتبط با موضوع در سايت راديو داد. راديو آلبانی در آبان ماه سال 75 كار خود را آغاز كرد 
و اكنون توانسته است با سه ساعت پخش برنامه عاقه مندان زيادی را به خود جلب كند.

بر اساس اين گزارش، مخاطبان اين راديو به جمعيتی بالغ بر هفت ميليون نفر می رسند 
كه بيشتر در كشور آلبانی، مقدونيه و كوزوو زندگی می كنند.

در توليد برنامه ها و ارايه اخبار و اطاعات از مناب��ع متنوعی چون تحريريه خبر دفتر 
معاونت برون مرزی در مقدونيه، تحريريه خب��ر اداره كل اروپا و امريكا، تحريريه خبر و 
تفسير معاونت برون مرزی، فرهنگ و معارف معاونت، سايت های منطقه بالكان و ساير 
خبرگزاری های داخلی و خارجی و گزارش ها و مصاحبه های ارسالی توسط خبرنگاران 

محلی در آلبانی، كوزوو و مقدونيه به راديو استفاده می شود.
مخاطبان آلبانيايی زبان از طريق سايت راديو آلبانيايی می توانند برنامه های راديو را 
دريافت كنند؛ در صفحه اصلی سايت راديو، كليه اخبار روزانه همراه با عكس و فيلم به 

صورت آناين قابل دريافت است.
برنامه های ديگر راديو شامل برنامه های توليدی، گزارش و مصاحبه نيز در اين سايت 
قابل دريافت است؛ در سايت راديو، به مناس��بت های مختلف از جمله رمضان، محرم، 
بيداری اسامی، اسام ستيزی در غرب و يازدهم سپتامبر، بخش ويژه ای به آن اختصاص 

داده شده است.1

نتيجه گيری 
رس��انه ها در دنيای امروز، فكر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگی جوامع را 
شكل می دهند و می توانند در بهبود وضعيت زندگی انس��ان و گسترش صلح و امنيت 
جهانی، مؤثر و زمينه س��از ارتقای اخاق و معنويت باشند، مش��روط بر آنكه مديريت 
و برنامه س��ازی رس��انه ای بر اس��اس عدالت، اخاق، فضليت و تكيه بر مفاهيم انسانی 
باش��د، اما اگر برنامه سازی و مديريت رسانه ها بر اس��اس منافع كمپانی های اقتصادی، 
سرمايه ساالران بين المللی، قدرتمندان تماميت خواه و انحصارطلب باشد، جز ابزار هايی 

1. »بخش بيداری اسامی در سايت راديو آلبانی راه اندازی شد«، 1391، رك:
  http://tabyin.ir/node/14304
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در اختيار صاحبان زر و زور و تزوير نيستند و عمًا موجب فروپاشی اخاق، فرهنگ، دين 
و كرامت انسانی خواهند شد. 

همزمان با شروع تحوالت در شمال آفريقا و خاورميانه و اعتراضات مردمی، شبكه های 
خبری بين المللی ايرانی نيز به پوش��ش  گس��ترده تح��والت پرداختند. رس��انه ملی با 
بهره گيری از شبكه های برون مرزی خود توانست پوشش خبری و تحليلی قابل قبولی 
را از وقايع به عمل آورد. حض��ور در صحنه از همان ابتدای حادثه و ادامه گزارش��ات تا 
حصول نتايج در كشورهای مختلف از نكات قوت امر بود. ليكن در مقايسه با شبكه های 
»بی بی سی« و »الجزيره« كه امكان حضور مستقيم و نصب تجهيزات رسانه ای حرفه ای 
و گس��ترده در مكان های متعدد به خصوص ميادين را داش��تند فاصله زيادی با نقطه 
مطلوب احساس می شود. اين امر باعث ش��د كه در اكثر مواقع رسانه ملی چه در حوزه 
ش��بكه های برون مرزی و چه در پوش��ش اخبار برای مخاطبين داخل��ی به عنوان يك 
شبكه مصرف كننده محسوب شود و كمتر امكان مخابره اخبار دست اول برای آن ميسر 
باشد. بی شك اين امر به محدوديت های گسترده ای كه حكومت های كشورهای عربی 
درگير با خيزش های اسامی مردمی برای شبكه های جمهوری اسامی ايجاد نمودند 
برمی گردد. با اين حال، در يك جمع بندی كلی از عملكرد شبكه های برون مرزی رسانه 
ملی در بيداری اسامی می توان گفت كه با توجه به همه محدوديت هايی كه وجود دارد، 

عملكرد رسانه ملی قابل قبول است. 


