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  يبه مثابه عوامل مؤثر بر فرهنگ عموم يونيزيتلو يها شبکه
  )ج فارسيره و العالم در جنگ دوم خليان، الجز ان يس يمورد يبررس(

  ðيمسعود یدعلیام دکتر
  چکيده

 يسـنده بـر رو  ینو در تحقیـق  .هسـتند جوامـع   یثر بر فرهنگ عمـوم ؤم یعوامل یجمع يها رسانه
ران در یا یاسالم يالعالم جمهور ره قطر ویالجز کا،یآمر ان ان سی هاي خبري سه شبکۀ تلویزیونی برنامه

تواند ضمن شکستن انحصار  یمستقل م يها ج فارس مشخص شد که حضور رسانهیام جنگ دوم خلیا
ـ  يها اطالعات رسانه ۀیسو کیپخش  و يا رسانه  اریـ را در اخت يا تـازه  يهـا  فرصـت  ،یانحصارگر غرب

  .بگذارد یمدافع فرهنگ عموم يکشورها یجمع ل ارتباطیوسا
پاسخ داده شـود   ین پرسش اصلیتالش شد تا به ا)  يل محتویتحل( یفیک  ق با روشین تحقیا در

 به مخاطبـان ارائـه شـد؟    هسه شبک نیا يها در برنامه ییج فارس چه محتوایکه در طول جنگ دوم خل
  ر گذاشتند؟یثأت یافکار عموم بر فرهنگ مخاطبان و تر عمل کردند و موفق کدام

 ياسـتراتژ  :عبارتنـد از  شـد، سـه  یمقا و یبررسـ  کـه  يخبـر  يهـا  رگذار برنامهیثأاز جمله عوامل ت
 هـا،  بـودن برنامـه   یاسالم مبتذل ومستهجن، يها برنامه تعامل، گفتمان و ت،یشفاف سرعت و ،یسرگرم

 هـا،  زان نفوذ برنامـه یم ه مردم،یا علیمردم  با ،يپوشش خبر يها کیتکن شجاعت خبرنگاران، شهامت و
تنهـا مجهـز بـودن بـه      ،جه نشان داد کـه ینت .ندگانیبودن گو يا وحرفه ي،خبر يها ارزش ،ی نقش آگه

و کـاربرد درسـت فرهنـگ     شناخت فرهنگ مهاجم یۀبلکه در سا ست،یگشا ن گره یارتباط يها يفناور
  .را متوقف کرد يا  انحصار رسانه اخبار و یۀسو کیان یتوان جر یم یاسالم
  

  ها کليد واژه
  .يا رسانه انحصار خبر،ي، ا هجوم رسانه ،یفرهنگ عموماي،  هون ماهواریزیتلو يها شبکه

                                                
ð استادیار دانشگاه سوره 
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  مقدمه
ن یاز ا یبرخ. است یفراوان يرهایمتأثر از عوامل و متغ يا هر جامعه یفرهنگ عموم
 یشـوند و ثبـات نسـب    ی، نسل به نسل، دست به دسـت مـ  یراث فرهنگیعوامل از راه م
گـر از راه دادوسـتد بـا فرهنـگ جوامـع      ید یبرخـ  شوند و یرا سبب م یفرهنگ عموم

  .شوند یفرهنگ حاکم بر جامعه م یر وتحول مثبت و اغلب منفییمعاصر، باعث تغ
ن عوامـل بـر   یاز مـؤثرتر  یکـ یکشـور   ا خارج ازیدر داخل و  یجمع ل ارتباطیوسا

دانشگاه پوردو  یرانیپور، استاد ا یکمال ییحیکه دکتر  یقیدر تحق. فرهنگ جوامع هستند
بـه  ) يا انگاره(يرید چه تصاویشیاند یانه میکه به مسلمانان وخاورم یوقت«کا، با نام یآمر

ار ینقـش بسـ   کـا یآمر يهـا  مشخص شد که روزنامـه . انجام داده است» ند؟یآ یذهنتان م
پـور   یدکتـر کمـال  . و فرهنگ مخاطبان دارند یافکار عموم يریگ در شکل يا کننده نییتع
ـ یهـا، مسـلمانان، ا   انه، عربیخاورم: ین پرسش را در قالب پنج مفهوم اصلیا هـا و   یران

کا یآمر یشمال يانایندیدر پنج شهر ا یرستانیآموز دب دانش 500ک به یها، از نزد یلییاسرا
اعـراب   يبرشمرد، مثالً برا یم واژگانین مفاهیک از ایهر  ياو برا. دیپرس1997در سال
پوست، ثروت، فقر، شن،  اهی، نفت، سییماربایست، مسلمانان، هواپیترور:  چون یواژگان

ن، مکه، صدام یبابا، عالءالد یکا، اهللا، قرآن، علیوخ، مذهب، عدم حقوق زنان، ضدآمریش
  .ن ارائه کردیحس

. سـند یکوتـاه بنو  یحیموزان خواست تا دربارة هرکدام از واژگـان توضـ  آ او از دانش
کـا  یترها و مطالب ارائه شـده مطبوعـات آمر  یبا ت يادیان شباهت زیحات دانشجویتوض

   .(Kamalipuor, 2000)داشت
شـود و   یکا محـدود نمـ  یان داخل کشور آمریتنها به دانشجو يریرپذین تأثیهرچند ا

ـ  يهـا  هکه در معرض رسـان  یهمۀ کسان ـ ا يرهایهسـتند، از جمـالت و تصـو    یغرب ن ی
  .رندیپذ یر میها تأث رسانه

ۀ فرهنگ یسو کیان یجر يها وهیش یران و جهان به نقد و بررسیدر ا يادیمنتقدان ز
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ـ ران احمـد فرد یدر ا. اند غرب از راه نشر اخبار واطالعات پرداخته ن ید فخرالـد ید، سـ ی
و  ییکـا ید محقـق آمر یو ادوارد سـع  یزدگـ  احمد از اصطالح غـرب  شادمان و جالل آل

نقـد   يجهـان اسـالم بـرا    يو پوشـش خبـر   یشناس د واژة شرقیاالصل، از کل ینیفلسط
  .اند سود برده یغرب يها رسانه يساز فرهنگ

غـرب   یبه گسترش و سلطۀ فرهنگـ  يخبر يد محتوایکه با تول ییها از جمله رسانه
وز اسـت کـه   ین و فکس ان ان سیهمچون  يا ماهواره یونیزیتلو يها کنند شبکه یکمک م

، )1382ن یفـرورد (ج فـارس  یجنگ دوم خلـ  یژه از مقطع زمانیو در صف مقابل آن، به
ن مقاله یدر ا. ران قرار دارندیا یاسالم يره، قطر و العالم جمهوریمستقل الجز يها شبکه
ـ ، الجزان ان سی يها شبکه يخبر يدربارة محتوا یقیبه تحق اختـه شـده   ره و العـالم پرد ی

 یر در فرهنـگ عمـوم  ییـ و تغ یبرافکار عمـوم  يرگذاریها را در تأث است تا عملکرد آن
  .شود ییمخاطبان شناسا

براي اسـتفاده از   ،، دانشمند انگلیسی1سی کالركر جهان امروز به تخیل علمی آرتو
ها در مدار زمین براي ارتباطـات مخـابراتی و تلویزیـونی، واقعیـت      اي از ماهواره شبکه

گذرانـد،   اش را می بیست سالگی ۀکه اواخر ده ،م1945در سال  ،کالرك. بخشیده است
ــ تخیلـی او    جهان به ایدة علمـی . ها را ارائه کرد ماهواره ةبود که اید نخستین شخصی

بـا   2تیم برنزلی. نیز عینیت داده است) wwwوب، (جهانی تارگستر  ۀشبک ساختبراي 
علمی کالرك را جامۀ  ةآخرین اید 3یلف فور فرانکشتند ـ تخیلی الهام از داستان علمی

هــاي تلویزیــون  ســیس شــبکهأاي و ت دسترســی بــه ارتباطــات مــاهواره .عمــل پوشــاند
حـال توسـعه نیـز    در نه تنها براي کشورهاي پیشرفته، بلکه براي کشورهاي  ،اي ماهواره

اي   ت بـا صـرف هزینـه   توانند با استفاده از فناوري ارتباطا ها می کامالً مقدور است و آن
سـیس ایـن   أامـا آنچـه کـه در ت   . اندازي کننـد  اي و یا جهانی را راه اي قاره اندك، شبکه

                                                
1. Arthur c. clarke 
2. Tim Bernes – Lee 
3. Dailf for Frankestain 
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توانـد در آگـاهی یـا     زیرا محتوا می ؛هاست هاي آن برنامه محتواي ،ها اهمیت دارد شبکه
  . ها نقشی بسیار پررنگ داشته باشد گمراهی مخاطبان، جذب یا دفع آن

ـ گو یعلوم ارتباطات، مـ  ییکایپرداز آمر هیجرج گربنر، نظر کودکـان امـروزه در   « :دی
هفت سـاعت   يگذارند که در درون خانواده متوسط روز یات میبر عرصۀ ح يپا یحال
ها نـه   و ارزش یرا دربارة مردم، زندگ يبشر يها کنند، نخستین قصه یون تماشا میزیتلو

 يزیاز دورکه چ يا لکه از راه انبوههگران در جامعه، بیسا و دین، مدرسه، کلیاز راه والد
   .)George Gerbner, 1996: 28-29( »کنند یافت میکند، در یرا عرضه م

  : هاي تلویزیونی معتقد است اهمیت شبکه ةسی کالرك دربارر آرتو
هـا پـیش یکـی از     سـال  .ام من این نکته را به بزرگان دنیـاي تلویزیـون تـذکر داده   «

له را راجع به مطبوعات تذکر داده بودند و مـن امـروز   ئمسوزیران انگلستان این  نخست
تـر اسـت، احسـاس     گویم که تلویزیون از اخبار و محتـواي چـاپی بسـیار قدرتمنـد     می

  ).54: 1382کالرك، (» مسؤولیت باید حرف اول را در این کار بزند
  : کند کید میأاو ت
تر باشد، به همین  دو برنده تواند از هر تر است، دوربین می اگر قلم از شمشیر برنّده«

همواره سعی در ) اعم از روشنفکر و غیرروشنفکر(هاي دنیا  سبب است که تمامی دولت
امـا سانسـور کـردن در ارتباطـات     . کنترل محتواي تلویزیون و جریان اطالعـاتی دارنـد  

  .)همان( »ها هنوز کاري مشکل و چه بسا نشدنی است اي و اینترنت براي دولت ماهواره
ویـژه   بـه ، تالش کشورهاي غربی ازهی به آمار و ارقام در جهان ارتباطات نشان نگا
در ایـن بـاره دکتـر کـاظم      .داردهـاي ارتبـاطی    ها و برنامه محتواي پیام مهاردر  ،آمریکا
  : شود استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، یادآور می ،نژاد معتمد
ریکا و سایر کشورهاي غربی، بر خـالف  وضع کنونی ارتباطات در ایاالت متحده آم«

هـا، بـا اصـطالحات     بینانـه، از سـوي بسـیاري از متخصصـان آن     طـور خـوش   آنچه بـه 
گـردد،   ارتبـاطی معرفـی مـی   » دهکده جهانی«و » جامعه اطالعاتی«مانندي چون  اسطوره
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به . ها و وسائل ارتباطی است داري انحصارگر جهانی بر شبکه یرندة سلطۀ سرمایهگدربر
ــار موجــود، در او م ــاوجــب آخــرین آم ــر ده ــا،  1980 ۀخ ــاالت متحــدة آمریک ، در ای

هزار ایستگاه 10هزار مجله،  11روزانه،  ۀروزنام 1500داري،  نیرومندترین قدرت سرمایه
هـزار واحـد    25بنگاه نشر کتـاب و در مجمـوع    2400ایستگاه تلویزیون،  1500رادیو، 

بایسـتی از سـوي همـین     ر شرایط متعارف، میاند، که د اقتصادي ارتباطات وجود داشته
در حالی که در همین زمان و بـه  . شدند تعداد مالک فردي و مدیر مستقل کارگردانی می

ی، تمام مؤسسات ارتباطی یشرکت عظیم آمریکا 29تنها تعداد  1987طور دقیق در سال 
  ).11ـ12: 1373معتمدنژاد،( »اند ایاالت متحده آمریکا را در اختیار داشته

  : کند تر بیان می پور واضح این مطالب را کمالی
نقش ارتباطات چه در دوران جنگ سرد و چه در دوران بعد از جنـگ سـرد و در   «

در اختیـار داشـتن    طریـق در واقـع از  . حال حاضر، بسیار حسـاس و تأثیرگـذار اسـت   
باید اشاره کنم  البته در اینجا. توانند فرهنگشان را القاء کنند ها می هاست که قدرت رسانه

مثـل   ،ها هستند هایی که در دست دولت اول رسانه: هاي جهانی دو نوع هستند که رسانه
دوم . هـاي اینترنتـی   هـا و سـایت   صداي آمریکا و رادیـو فـردا، یـا مجـالت و مـاهواره     

دارنـد،   پیکر جهانی قدم برمی هاي فراملی و غول هایی که در جهت اهداف شرکت رسانه
المللـی کـه در     هاي بـین  اي هدف این رسانه هاي ماهواره و شبکه  Fox News, CNN مثل

. فرهنـگ خریـد در جهـان اسـت     ۀهاي فراملی بازاریـابی هسـتند، اشـاع    دست شرکت
کنند و این کاالهـا در سـطح جهـان     هاي فراملی یا چندملیتی کاالیی را تولید می شرکت

  .)261: 1382پور، یکمال( » شود ها برایشان تبلیغ می شوند و از راه رسانه توزیع می
هـاي   هاي غربی نیز مؤید این واقعیت است کـه برنامـه   از سوي دیگر محتواي رسانه

. هاسـت  ها نیز پوششی براي پیشبرد اهداف بازرگانی صاحبان رسـانه  خبري و سرگرمی
  : کاالها باشند ةکنند  مخاطبانی است که مصرف پدیدآوردنهدف فروش کاال و 

... فـروش بیشـتر آگهـی    ، کاالیی اسـت بـراي جلـب خواننـدگان و    اخبار کاالست«
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هـا فروختـه    هستند، روزنامه بار اول به صاحبان آگهی تداران گردانندگان نشریا رمایهس
بـار  . دهنـد  شوند و آنچه از فضاي روزنامه باقی ماند را در اختیار خبرنگاران قرار می می

صـاحبان   ،در برابر این دو نـوع فـروش  . ندفروش ها روزنامه را به خوانندگان می دوم آن
  .) 32: 1383معتمدنژاد، ( »فروشند ها می ها خوانندگان را به آگهی رسانه

 ،اي چون الجزیره و العـالم  اي منطقه هاي ماهواره در برابر چنین جریانی، ظهور شبکه
مطـابق  ) آوریل 9مارس ـ   21(م  2003ویژه در طول جنگ دوم خلیج فارس در سال  به

اي غرب را بـه   ، نوعی انحصارشکنی در جهان رسانهش 1382با اول تا بیستم فروردین 
پیش از این در جنگ آمریکا علیه افغانسـتان   ،تلویزیونی الجزیره ۀشبک. نمایش گذاشت

اینـک در   .دآمریکـا را شکسـته بـو    1ان ان سـی اي  ماهواره ۀانحصار شبک) م 2001سال (
زبان  عربی ۀخلیج فارس، جهان شاهد تأسیس شبک ۀطقافروزي آمریکا در من دومین آتش

  . العالم از سوي جمهوري اسالمی ایران بود
کـه وسـایل    کـرد المللـی تأییـد    اي بـین  مـاهواره   ۀشـبک  سـه هاي خبري این  فعالیت

هاي خـود در   ها و پیام توانند با تدبیر و تدبر در برنامه جمعی جهان سومی نیز می ارتباط
و حتـی در   کنندغرب و آمریکا به خوبی ایستادگی  ۀطی جهان پیشرفتبرابر وسایل ارتبا
ایـن امـر   . دنـ ها نیز با شکست رقیب، دستاوردهاي جالبی نیز کسب کن بسیاري از زمینه

هاي  شبکه  دهد و آن استمرار موفقیت واقعیت دیگري را در دستور کار محققان قرار می
  . ویزیونی غربی استهاي تل تلویزیونی، در مقابله با انحصار شبکه

هاي این سه شبکه  به راستی در طول جنگ دوم خلیج فارس چه محتوایی در برنامه
  تر عمل کردند؟  اي به مخاطبان ارائه شد؟ کدام موفق تلویزیونی ماهواره

ها ابتدا به بررسی و شناخت مختصر هر یک از سه  پیش از پاسخ دادن به این پرسش
ـ ا يهـا  سندة مقالـه، مشخصـه  یمطالعات نوو بر اساس  پردازیم شبکه می  يهـا  ن شـبکه ی
ـ ق بـه رو یـ تحق ينظـر  یم و سپس با توجه بـه مبـان  یکن یرا احصاء م يا ماهواره  ییاروی

                                                
1.CNN 
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ـ د گـاه  آن. کنـیم  فرهنگ شرق و غرب توجـه مـی   جـالل آل احمـد دربـارة     يهـا  دگاهی
سپس بـه   .م کردیرا مالحظه خواه یشناس د دربارة شرقیدگاه ادوارد سعیود یزدگ غرب
  .میپرداز یسه شبکه م يها برنامه يمحتوا یبررس
  

  اي  هاي ماهواره شناخت شبكه
   ان  ان سي

خبري دنیـا بـه حسـاب     ۀاست که نخستین شبک 1مخفف عبارت شبکه کابلی اخبار
تد ترنر، مؤسس شرکت خبرگزاري  با مدیریتم  1980این شبکه در اول ژوئن . آید می
لی در شهر آتالنتا در ایالـت جورجیـاي آمریکـا آغـاز بـه      در یک استودیوي معمو ،ترنر

زبان انگلیسی آمریکایی براي سراسر جهان در  همالکیت آن خصوصی است و ب .کارکرد
این شبکه عالوه بر اخبار سیاسـی،  . کند خش میپاخبار را  ،به صورت زنده ،ساعت 24

  . سازي نیز توجه دارد هاي خبري و برنامه یکی از شاخص مثابهبه اقتصاد و تجارت به 
م  1991را باید پوشش خبري جنگ اول خلیج فارس در سال  ان ان سیاوج موفقیت 

بر شمرد که در آن زمان باعث شد تا مردم رویدادهاي تهاجم آمریکا به عراق را از نگاه 
م در برابـر   2002در جنگ افغانستان در سـال   آنافول . آمریکایی تعقیب کننداي  شبکه

  . هور الجزیره قطر رقم خوردشبکه نوظ
یعنـی   اش المللی عالوه بـر رقیـب قـدیمی    بین ۀدر جنگ دوم خلیج فارس در عرص

و در منطقه خاورمیانه هم با رقیب  2نیوز به نام فاکس ،الجزیره، با رقیبی در داخل آمریکا
  . جدیدي به نام العالم از ایران روبرو بود

ملیتی  هاي چند رس، حامی سیاست شرکتان در تمام طول جنگ دوم خلیج فا ان سی
  . هاي آمریکا بود و صاحبان رسانه

                                                
1. Cable News Network 
2. Fox News 
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  الجزيره
در کودتایی آرام پدرش را از سـلطنت   1995ثانی که در سال  خلیفه آل امیر حمدبن 

هاي گوناگون  خانه با تشکیل شورایی هفت نفره از وزارت 1996خلع کرده بود، در سال 
عامل دیگري که در تأسیس این شبکه مؤثر بود، . رددستور تأسیس این شبکه را صادر ک

  : لندن بود 1سی بی هاي عربی بی قطع برنامه
هـاي   اي از برنامـه  بر پخـش پـاره   BBCشود اصرار بخش عربی تلویزیون  گفته می«

شود و این کشور بر اثـر   قبول از نظر عربستان سعودي باعث رنجش ریاض می غیرقابل
اي اوربیت بـه   هاي مالی خود را که از راه کانال ماهواره کمکاعتنایی به اعتراضاتش،  بی

BBC به صورت نهـایی قطـع و قـرارداد فیمـابین فسـخ       1996کرده است، در سال  می
در نتیجـه آزاد  و  BBC و این امر سرانجام منجر به توقف کامل بخـش عربـی  . گردد می

  . شود اي آن می شدن کادر حرفه
انـدازي   ریزي و در جستجوي نیرو جهت راه د برنامهها که در این زمان درصد قطري

باشـند، بـه    مرزي خود مـی  تلویزیون برون ۀساعت بخش کوچکی جهت پخش برنامه چند
آشنا  BBCنگار فلسطینی، با کادر ورزیده آزاد شده  طور اتفاقی با راهنمایی یک روزنامه

: 1380،يهمشـهر (  »رسـند  اي از آنان جهت اجراي پروژه فوق بـه توافـق مـی    و با عده
406.(  

گیري آزاد الجزیره باعث خشم بسیاري از سـران کشـورهاي عربـی و     تاکنون موضع
همین امـر باعـث جـذب     ،از سوي دیگر. هایی براي خبرنگارانش شده است محدودیت

م بـا پوشـش    2001ویژه در سال  به. زبان در آسیا و آفریقا نیز شده است مخاطبان عرب
ریکا علیه افغانستان، صداي رهبران القاعده را به گـوش جهانیـان   آزادانه اخبار جنگ آم

موفقیت دیگر این شبکه ناشی از پرهیز آن . را شکست ان ان سیرساند و انحصار خبري 
زبـان شـبکه الجزیـره    . هاي تجـاري اسـت   هاي جنسی، موسیقی غربی و آگهی از جاذبه

                                                
1. BBC 
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 500ه اسـت کـه در مجمـوع    میلیـون دالر بـود   250انـدازي آن   راه ۀهزینـ  .عربی است
 ان ان سـی سـال پـس از    16به این ترتیب گرچه الجزیره . خبرنگار را جذب کرده است

  . به حساب آید آنهاي اول توانست رقیب جدي  اما در همان سال ،تأسیس شد
  

  العالم  ةشبك
تلویزیـون   ۀدر هنگامۀ نبرد آمریکا در عراق، شهروندان ایرانی و عراقـی، بـر صـفح   

زبـان در   خبـري عـرب   ۀاي آشنا شدند که بیانگر تأسـیس شـبک   آرم و نشان تازهخود با 
  . تهران بود

. زبان جهـان افـزوده شـد    هاي عرب تلویزیونی به شبکه اي هم، شبک 2003مارس  21
مدیرعامل این شبکه، حسـین  ) 1382فروردین  27(م  2003آوریل  16چند روز بعد در 

  : لم گفتسیاست خبري العا ةدربار ،پور بهشتی
رسانی  وظیفه خود را تأمین اطالع ةداند و حوز جهان اسالم می ۀالعالم خود را شبک«

تواند خودباوري را در  داند و معتقد است که می مثبت و منفی در کشورهاي اسالمی می
کره زمین به غیر از جنوب آفریقا و  ۀپوشش خبري این شبکه هم. جهان اسالم زنده کند
 Hotbird 3, telstar 5, asiasat, arabsat ةکـه روي چهـار مـاهوار   جنوب آمریکا است 

زبان و غیر  اما مخاطب خاص این شبکه کشورهاي اسالمی، اعم از عرب ؛شود پخش می
العالم . موقع است هدف اصلی خبر ما اطالع رسانی صحیح، سریع و به. زبان است ربع

ر کنـد و خ   رسـانه  ۀهـاي عرصـ   کند خـالء  تالش می برهـایی را کـه کشـورهاي    اي را پـ
خواهند منتشر کنند، به اطالع همگان برساند و پل ارتباطی  رسانه به هر دلیل نمی صاحب

  .)2: 1382، يریدل(» بین کشورهاي اسالمی باشد
مردم عراق  بیشترو الجزیره در آن بود که اوالً  ان ان سیمزیت شبکه العالم نسبت به 

هـاي بشـقابی    در کنـار آنـتن  ) اي شـاخه (هاي هاگی  نتنآ باهاي آن را  توانستند برنامه می
ثانیاً به دلیل نزدیکی فرهنگ، تمدن و مذهب مردم عـراق بـا   . دریافت کنند) اي ماهواره(

  . هاي العالم بیشتر مشهود بود از برنامه ها عراقی مردم ایران، استفاده
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روپـایی، موفقیـت   زبان نه تنها در خاورمیانه بلکه در کشورهاي ا استقبال مردم عرب
البتـه نبایـد   . کـارش، بـه ارمغـان آورد    نخسـت بزرگی را براي العالم در همان روزهاي 

اندازي  و هفت سال بعد از الجزیره راه ان ان سیسال پس  23فراموش کرد که این شبکه، 
  . شد

هاي سه شـبکه خصوصـیات    ها و شباهت اکنون براي شناخت بیشتر و درك تفاوت
  : کنید مشاهده می سنده است،ینو يبند ، که حاصل مطالعه وجمع1 ها را در جدول آن

  

 )، الجزیره و العالمان ان سی( اي هاي تلویزیون ماهواره هاي شبکه مشخصه یبررسـ  1جدول 

  شبکه
  مشخصه

  العالم  الجزیره  ان ان سی

آتالنتا ـ  1980  سال و محل تأسیس
  آمریکا

تهران ـ  2003  دوحه ـ قطر 1996
  ایران

  دولتی  دولتی  خصوصی  کیتمال
  اسالمی  یعرب  آمریکایی  موضع سیاسی

  میلیون دالر 200  میلیون دالر 250  زیاد  اندازي راه ۀهزین 
موفقیت در جنگ اول  

  زیاد  1991خلیج فارس 
الجزیره در جنگ افغانستان 

  ـــــ  م موفق بوده 2001در 

دوم  جنـگ موفقیت در
  زیاد خیلی  زیاد  کم  2003خلیج فارس 

  زیاد خیلی  زیاد  کم  امندي مخاطبانرض
  عربی  عربی  انگلیسی آمریکایی  زبان

  ندارد  ندارد  دارد  پخش موسیقی
  ندارد  ندارد  دارد  پخش آگهی
  ندارد  خیلی کم  دارد  جاذبه جنسی

  جهان عرب و اروپا  جهان عرب از درصد 76  سراسر جهان  پوشش
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ان و اسـتفاده از   ان یسـ  يانـداز  هرا يارباالینۀ بسیم هزیابی یم در 1با مالحظۀ جدول 
مخاطبـان را بـه    یۀ کم و استفاده از فرهنـگ اسـالم  یدر برابر سرما یجنس يها تیجذاب

در جذب مخاطب  یر چندانیره جذب کرده است و گسترة پوشش هم تأثیالعالم و الجز
  .نداشته است

 در زمـان جنـگ دوم خلـیج    سـه شـبکه  هاي خبري  به بررسی محتواي برنامه اکنون
  . کنیم اما پیش از آن برخی نکات مهم را بازگو می .میپرداز یفارس م

  
  اهمیت موضوع و هدف تحقیق 

روند اصلی انتشار اخبار از سـوي کشـورهاي قدرتمنـد غربـی انحصـار خبـري را       
این انحصار خبري ) م 1991(پس از جنگ اول خلیج فارس . کند حمایت و هدایت می
هــاي  شــبکه را) م 2003(جنــگ دوم خلــیج فــارس و ) م 2001(در جنــگ افغانســتان 

زیرا  ،بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است. دشکستنتلویزیونی الجزیره و العالم 
ویـژه در محتـواي    بـه  ،با وقوف و آگاهی بر نقاط مثبت و منفی عملکرد این دو رسـانه 

هـا را در   آن بـه  نتـوا  می دارند، یتینقش پراهم يساز که در امر فرهنگ ها هاي آن برنامه
بنــابراین، هـدف از ایـن تحقیــق کمـک بــه    . رسـاند هایشــان، یـاري   اسـتمرار موفقیـت  

و  هاي خبري کشورهاي در حال توسـعه  هاي بهتر براي توانمند شدن شبکه يریز برنامه
  . است یاسالم يکشورها یحفظ و گسترش فرهنگ عموم

  
  مباني نظري تحقيق 
را دوچنـدان   آن که کارایی داردهایی  زیون ویژگیجمعی، تلوی در میان وسایل ارتباط

اینک به صورت سالح ایدئولوژیکی نیرومند در آمده است، زیرا قادر است بـا   و کند می
ـ  تحـت  بینی مخاطبـان را   ها، و جهان قالب خود، عقاید، سلیقه ، امـروزه . أثیر قـرار دهـد  ت

  . دانند می» دهندة افکار عمومی شکل«تلویزیون را مؤثرترین 
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هـاي آن   تلویزیون و دکتـرین  اش در اثر محققانه ،محقق روسی ،1»بیر یوکف. س. ن«
هـا تصـریح    تلویزیون از دیگر رسانه ةکنند ضمن برشمردن خصوصیات متمایز 2در غرب

  : کند می
 ،حقیقـی » ه زنـدگی نـ یآی«این خواست طبیعی مردم است که تلویزیون را به عنـوان  «

و یاري که  ،ها آورندة فرهنگ و هنر به آستانۀ خانه ،قعیمنبع آخرین اطالعات عینی و وا
توان با او به رایزنی نشست، مطمح نظر قرار دهند و بـر آن بـه منزلـۀ یـک دوسـت       می

اي  هاي غربی، به تلویزیون نه تنها به عنوان وسیله بازان و ایدئولوگ لکن سیاست. بنگرند
بلکه به مثابه مـؤثرترین رسـانه،    مردم کشورشان،» افکار عمومی«مهم در شکل دادن به 

کشـورهاي امپریالیسـتی برآننـد تـا بـا       .نگرنـد  براي تبلیغ سیاست برون مرزي خود می
 D T B Direct)»پخش مسـتقیم تلویزیـون  «ها  استفاده از تلویزیون و از راه آنچه که آن

TV Broad casting) 14: 1382رکوف، یب(» نامند، در کشورهاي بیگانه نفوذ کنند می(.  
کند این است کـه تلویزیـون    طرح می  ترین پرسشی که بیرکوف در این رابطه اساسی

گیـرد و   ـ قرار مـی  بورژوازي بزرگ ـحاکم   ۀچگونه در خدمت منافع ایدئولوژیک طبق
  بینی آن چیست؟  ها و اصول جهان روش

 اي در پشـت کـارکرد انحصـاري    خواهیم ببینیم چه ایدئولوژي و اندیشه در واقع می
ها مخاطبان را به مصرف کاالهاي تولیـدي   جمعی غرب نهفته است که آن وسایل ارتباط

  کشانند تا در بازتولید کاالهاي مصرفی نقش اصلی را بازي کنند؟  می
هجـوم نظـامی آمریکـا بـه      بـارة بینی در خواهیم ببینیم این جهان به طور مشخص می

بـا چـه    ،دت کمتـر از دو سـال  آن هـم ظـرف مـ    ،)بـار  یک(و افغانستان ) دوبار(عراق 
  کند؟  توجیهاتی افکار عمومی غرب و مسلمانان جهان را اقناع می

ها و مردم مسـلمان بهتـر بتوانـد     هاي غرب با شرقی شاید بررسی نخستین رویارویی
محقـق   ،دکتر عبـدالهادي حـائري  . دشمنی دیرینه و تاریخی شرق و غرب را بازگو کند

                                                
1. N. S. BirykoV 
2. The Television in the west and its Doctrins 
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هاي دور پیوند میان جهان غرب بـا جهـان شـرق چنـدان      معتقد است از گذشته ،ایرانی
دلیـل   :شمارد ها برمی ها و دشمنی او دو دلیل عمده براي این دوري .دوستانه نبوده است

کنـد،   اروپا و آمریکا را به یکدیگر وصل مـی  ةهمان راه دریایی است که دو قار نخست
 ،هاي بسفر و داردانل تنگه ةو وضع جغرافیایی این دو قاره و مشاهد یتمطالعه در موقع
هاي اروپا  تواند توجیه مناسبی براي لشکرکشی می ستها راه ارتباطی آن کهو دریاي اژه، 

هـا و    و غرب به شرق باشد تا زدوخوردهاي اقتصادي از قـدیم االیـام در حـوالی تنگـه    
هـاي اخیـر    تهاجم بعد ازدلیل دوم با گذشت زمان و به خصوص . دریاي اژه روي دهد

  : قابلیت استناد بیشتري دارد  آمریکا به منطقه
توانست به دیدة دوستی بـه   گري حاکم بر غرب نمی پس از پیدایش اسالم، مسیحی«

هاي دراز، تنها نیروي اسالم بود کـه اروپـا را در    ازاي سده در. اسالم و مسلمانان بنگرد
اسـالم از دیـدگاه   . ردک اي جدید تهدید می هاي سیاسی، فکري و اقتصادي به شیوه زمینه

توانستند ادعـا کننـد کـه     مسلمانان می. گري نزدیک بود جغرافیایی و فرهنگی به مسیحی
هـاي   سـرزمین . انـد  ناپذیري در تـاریخ بـوده   هاي نظامی و سیاسی رقابت داراي پیروزي

ــت    ــرار داش ــیحی ق ــاي مس ــی در رأس قلمروه ــایگی و حت ــالمی در همس ــب . اس قل
اي کـه نـام    به اروپا بـود، همـان منطقـه     ترین منطقه ه نزدیکهاي اسالمی هموار سرزمین

  .)52: 1380، يحائر( »گرفت» خاور نزدیک«
اقتصـادي روشـنفکران و روحـانیون شــرقی را     ۀرویـارویی شـرق و غـرب، اندیشــ   

هایی از برخوردهاي منفی غـرب بـا شـرق را     ها در آثار متعدد خود جنبه آن .برانگیخت
هـاي نظـامی و    حلی براي بقا در برابر حمالت و تهاجم اید راهارائه و تالش کردند تا ش

  . فرهنگی غرب بیابند
م همزمـان بـا    1970تـا   1950/ ش 1350تـا   1330هـاي   روشنفکران ایرانی در دهه

حـامی اصـلی   ، هایشان با دولت استبدادي در داخل کشور به مخالفت با غـرب  مخالفت
دخالـت  » مـا «که در امور داخلی » دیگري« بهبه مثاپرداختند و غرب را  ،استبداد داخلی
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  . کند، معرفی کردند می
نخستین روشنفکر منتقـد غـرب   ) ش 1346-1286(گمان سید فخرالدین شادمان  بی

  : پیشنهاد کرد» شناسی فرنگ«مطالعۀ منظم غرب را زیر عنوان  که در ایران است
ایرانی بود کـه هـم    مردان و متفکران سید فخرالدین شادمان یکی از نخستین دولت«

» بــرده بــود  آن پــی برابـر  نشــدن در» شــیرگیر«هــم  لــزوم شــناخت دقیــق غـرب و   بـه 
  ).89: 1377،يبروجرد(

  : گوید می تسخیر تمدن فرنگیشادمان در کتاب 
من روزي که تمدن فرنگی ما را بگیـرد آخـرین روز حیـات ملـت ایـران       ةبه عقید«

ت که ما آن را بگیریم و پیش از آنکه محصور است و تنها راه گریز و یگانه چاره آن اس
  .)51: 1382شادمان،(»و اسیرش گردیم خود مسخرش کنیم

با دیدي فلسفی بـه نفـی    ،دومین روشنفکر ایرانی نقاد غرب ،دکتر سید احمد فردید
یونانی ماه واقعیـت طلـوع کـرد و     فۀفردید معتقد است که با پیدایش فلس. پردازد آن می

و قرون وسطا سرگرم » جهان«یونانی سرگرم  ۀاز آن پس فلسف ؛بخورشید حقیقت غرو
از نظـر  . دشـ فـردي  » خویشـتن «متافیزیکی و سرانجام بشریت مدرن سـرگرم  » خداي«

بـاوري رنسـانس    شود و رشد آن با انسـان  فردید پیدایش غرب با فلسفۀ یونانی آغاز می
  . همراه است

ان مفهوم خداي تعالی را گم کردنـد و  فردید معتقد بود که از این دوره به بعد غربی«
مبــادرت  ) نفــس امــاره (بــه جــاي آن بــه خــدایی کــردن یــک نفــس مــادي        

  ).59: 1372شار،یر(»ورزیدند
   :هاي مدرن را از اخالق محروم ساخت از دیدگاه فردید اندیشۀ غربی انسان

خـواهی و شـفقت    شناسانۀ او، شـرق سـرزمین نیـک    از این رو، بنا بر ثنویت هستی«
  )107: 1377، يبروجرد(» .جویی و استیالء است ه، حال آنکه غرب قلمرو سلطاست

بــا  ،)م 1348 - 1302(ســومین روشــنفکر ایرانــی منتقــد غــرب، جــالل آل احمــد 
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نگاري خـود بـه همـین نـام، در      را در تک» زدگی غرب«تأثیرپذیري از دکتر فردید تعبیر 
  : بوتۀ نقد و بررسی قرار داد

مـا یعنـی   . ایـم  زده یکی غـرب و دیگـر مـا کـه غـرب     . سر داردزدگی دو  این غرب«
چـون سـخن ـ    . به جاي این دو سر بگذاریم دو قطب یـا دو نهایـت  . اي از شرق گوشه
به جاي غرب بگـذاریم  . کم ـ از دو انتهاي یک مدرج است اگر نه از دو سر عالم  دست

بگـذاریم ممالـک    در حدودي تمام اروپا و روسیۀ شوروي و تمام آمریکاي شـمالی یـا  
مترقی ـ یا ممالک رشد کرده ـ یا ممالک صنعتی ـ یا همه ممالکی که قادرند بـه کمـک      

تري درآورند، و همچون کاالیی بـه بـازار عرضـه     ماشین مواد خام را به صورت پیچیده
اساطیر هـم  . و این مواد خام فقط سنگ آهن نیست یا نفت یا روده یا پنبه و کتیرا. کنند

آل (» عقاید هم هست ـ موسیقی هم هست ـ عوالم علـوي هـم هسـت      هست ـ اصول 
  ).22: 1356احمد، 

اي هـم   هجوم نظامی هم هسـت، هجـوم رسـانه    :یمیافزا احمد می آل سیاهۀما نیز بر 
  ...و  هست

روشـنفکر آمریکـایی و مسـیحی     ،روشنفکر ایرانی، باید از ادوارد سـعید  سهپس از 
ار گرانقدرش روابط میان غرب و جهان سوم را پس از یاد کرد که با آث ،االصل فلسطینی

  . است کردهدوران استعمار به خوبی بررسی و مطالعه 
سـه اثـر    3»پوشـش خبـري اسـالم در غـرب    «، و 2»مسئله فلسطین«، 1»شناسی شرق«

شناسـی   ، شرقاواز دیدگاه . بینی حاکم بر آن است درخشان سعید در نقد غرب و جهان
ریزي غرب براي شرق و ارادة حکومت بـر شـرق    طرح و برنامهنوعی گفتمان یا نوعی 

مسـلماً ایـن گفتمـان از     .ها شرق را به روایت غرب بخوانند و بپذیرنـد  تا شرقی ،است
هاي اعمال اراده نیـز   کند و یکی از این راه ساختار قدرت غرب بر شرق اعمال اراده می

                                                
1. Orientalism. 
2. The Question of palestine 
3. Covering Islam 
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سـالم اسـت تـا گفتمـان     ویـژه جهـان ا   شـرق و بـه  از هاي غربـی   پوشش خبري رسانه
  . گرایی همچنان امتداد یابد شرق

  : شود یادآور می پوشش خبري اسالم در غربسعید در کتاب 
من بسـیار معاصـر     ، موضوع سخنپوشش خبري اسالم در غربدر کتاب حاضر، «
ویژه آمریکا به جهان اسـالم، کـه از اوایـل قـرن      هاي غرب و به العمل یعنی عکس: است

آمیـزي پـر از مشـکل و     لیکن به طور نفرت ان موضوعی کامالً مطرح، وهفدهم، به عنو
علل چنـین درك و دریـافتی، احسـاس کمبـود شـدید       ةاز زمر. مسئله تصور شده است

منابع انرژي، که کانون آن در کشورهاي عربی خلیج فارس و کشـورهاي عضـو اوپـک    
م و صورت به شود و تأثیرات جا دیده می ي سنگین مواد سـوختنی  ها حساب جاکنندة تور
گـانگیري   عالوه بر این، انقالب ایـران و بحـران گـرو   . زا بر جوامع غربی است و انرژي

ــی   ــه م ــم وحشــتناکی اســت ک ــد  جــزو عالی ــده شــود» بازگشــت اســالم«توان » خوان
  ).4:1378د،یسع(

شـود، تـا    شناسی می است که غرب متوسل به شرق» بازگشت اسالم«براي مقابله با 
در ایـن   ،ادوارد سعید .شوند ران مذهبی افرادي ملحد و ضد بشر معرفی میآنجا که رهب

  : دهد این گونه نظر می ،باره
اسالم به این صورت، موجـب تقسـیم دنیـا بـه دو قسـمت موافـق و        نمطرح کرد«

، گـزارش نادرسـت جریانـات سیاسـی،     )یا موافق و مخالف کمونیسـم (مخالف آمریکا 
هـا، سـوءاطالع و    محورانه یا نامربوط و یـا هـر دوي آن  هاي نژاد تحلیل الگوها و ارزش

. شـود  اندازي راستین می سوءنمایش محض، اجتناب از جزئیات و سرانجام فقدان چشم
هـایی از   توان، نه در اسـالم، بلکـه در جنبـه    ها را می سرچشمۀ همۀ این خطوط و نشانه

آن را » اسـالم «ز جمعـی آن کـه ایـن ایـده ا     زندگی اجتماعی در غرب و وسایل ارتبـاط 
نتیجۀ حاصله این است که ما بـار  . کند و در خدمت آن است؛ جستجو کرد منعکس می

شناسـانۀ قـدیمی تغییـر     یعنی تز شرقـ . ایم دیگر جهان را به شرق و غرب تقسیم کرده
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ـ و بهتر است که چشـم خـود را نـه فقـط بـه روي جهـان، بلکـه         چندانی نکرده است
به آنچه که حقیقتاً رابطۀ ما با جهان سوم بوده است، به کلی  همچنین به روي خودمان و

  ).4: همان(» ببندیم
دهد کـه   ، نشان میپوشش خبري اسالم در غربدر کتاب  ،هاي مفصل سعید بررسی

اسـالم و   بـارة هاي آمریکـا، در  خصوص رسانه به ،هاي غربی هاي رسانه اخبار و گزارش
ـ ایران همراه با تصاویر منفی بـه مخاطبـان ارا   مثل انقالب اسالمی  رویدادهاي انقالبی ه ئ

پوشـش خبـري   . دهنـد  ها شناختی دروغین از اسالم را به دنیـا بازتـاب مـی    آن. شود می
ها بر اساس مطالب عینی و رویـدادهاي ملمـوس اسـتوار نیسـت، بلکـه ذهنیـت        غربی
. گذارد طرفی بر جاي نمی هاي غربی مجالی براي رعایت عینیت و بی شناسی رسانه شرق

هاي غربی در برخـورد بـا     پردازان منتقد روش هاي سعید و دیگر نظریه با پذیرش نظریه
ها براي پوشش خبري مناسب  شود که تکلیف شرقی شرق، اکنون این پرسش مطرح می

  چیست؟ 
ویـژه   احساس مسـؤلیت شـرق بـه    ،آنچه که در جنگ دوم خلیج فارس مشاهده شد

هاي  بنان براي برخورد با پوشش خبري نامناسب رسانهو ل ،کشورهایی چون ایران، قطر
از . ها جنگ سلطه و جنگ نفت است و نه چیز دیگر جنگی که از دیدگاه آن. غربی بود

هاي بارزي از مقابله با پوشش  نمونه) لبنان(و المنار ،)قطر(، الجزیره)ایران(العالم  ،رو این
  . خبري غرب در جنگ دوم خلیج فارس هستند

  
  قيق روش تح

 1»یکمـ  روش تحلیل محتوي«هاي تلویزیونی معموالً از  براي بررسی محتواي برنامه
ـ راد يهـا  برنامـه  يل محتـوا یتحل یدر روش کم. شود استفاده می ـ زیو ـ تلو ی ون ماننـد  ی

این  پردازند؛ اما یها م به استخراج داده يمطالب و کدگذار يبند مطبوعات، پس از مقوله
                                                
1. Content Analysis 
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براي دستیابی به . توصیفی هستند يها یج حاصل آن بیشتر دادهو نتا است گیر شیوه وقت
  . ایم استفاده کردهل محتوا یتحل 1»یفیکروش «هاي تحلیلی در فرصت زمان کمتر از  داده

. ها توجـه داریـم   ها به محتواي پنهان آن در این روش به جاي محتواي آشکار برنامه
گویـد؟ بـراي چـه     کسی؟ چه میچه «در واقع در فرمول معروف هارول دوایت السول 

گـذاریم و   انگشت می »گوید؟ چه می«بر پرسش » اي؟ کسی؟ از چه کانالی؟ با چه نتیجه
هـا را   اي بررسی محتواي پنهـان آن  هاي ماهواره هاي شبکه کنیم با مرور برنامه تالش می

 یبـه برخـ   يوکدگـذار  يبـردار  ادداشـت یهـا پـس از    با مشاهدة برنامـه . آشکار سازیم
  .شوند یم یقیاکنون بررسی تطب یفیک يها افتهین یا. یمافتیها و متغیرها دست  يبند دسته

و العـالم در   ،، الجزیرهان ان سیاي  ماهواره ۀهاي خبري سه شبک این تحقیق به برنامه
متأسـفانه بـه دلیـل نداشـتن     . دپـرداز  مـی  ش 1382زمانی اول تا بیستم فـروردین   ةدور

مقـدور نیسـت و   ه هاي این سه شبکه، مرور دوبار ل برنامهامکانات الزم براي ضبط کام
هـاي   براي پرکردن چنین خالئی بـه دیـدگاه  . هاي تحقیق ماست این یکی از محدودیت

  . ها رجوع کردیم مطبوعات منتقد این برنامه
هـاي   نهاي تلویزیـو  براي تحلیل محتواي پنهان برنامه شدنی هاي ارائه از جمله نمونه

م  2003پور در سال  استفاده از روش موردنظر ما، تحقیق دکتر یحیی کمالیبا اي  ماهواره
زبـان در آمریکـا پرداختـه     اي فارسی هاي ماهواره است، که به ارزیابی عملکرد تلویزیون

  .) 54: 2003 ،پور کمالی( است
  

  اي  ماهواره ةهاي سه شبك بررسي محتواي برنامه
 ۀهـاي سـه شـبک    ملکرد و محتواي برنامهع دربارةبراي آزمون مفروضات ارائه شده 

و العالم در جنگ دوم جهانی به مثابه دو جریان نـاهمگرا،   ،، الجزیرهان ان سیاي  ماهواره
  : شود بیان می وار مشاهدات و نظرات فهرست

                                                
1. qualitative 
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  استراتژي سرگرمي 
در  د، گویندگان اخبارنک خبر همانند سرگرمی برخورد می ۀمقول با ان ان سیتلویزیون 

ـ اي از طنز، فکاهی و کاریکاتور را به مخاطبان ارا مایه درون الي اخبار هالب . کردنـد  ه مـی ئ
بـه قـدري    ان ان سـی ، در نشان دادن سعید الصحاف، سخنگوي نظامیان در بغـداد  ةشیو

در بازارهـاي آمریکـا،    ،هـاي الصـحاف   طنزآلود بود که پـس از پایـان جنـگ عروسـک    
م شدن سخنگوي نظامیـان در  . هاي تولیدي شد ترین عروسک پرفروش نماي از باال و گُ

  .ها کاري بود تعمدي میان میکروفون
هاي واقعی و دردمنـد مـردم عـراق را در     هاي الجزیره و العالم چهره در مقابل شبکه

 کـه ، 1»کلـوز آپ «نمـاي بـزرگ یـا     بـا  هایی نگران چشم. دادند ها نشان می زیر عبارات
  . برد جویی فرو می ر براي چارهمخاطبان را عمیقاً در اندوه و تفک

  
  سرعت و شفافيت

دهنـدة توفیـق رسـانه     تواند نشان رسانی تعامل میان سرعت و دقت، می  در کار اطالع
 ۀطوفان در اندیشـ وزش خواست با  ساختگی بود که می یفوریت ان ان سیسرعت . باشد

  . ها را از مراکز خبري دیگر منحرف کند مخاطبان، افکار آن
نظامی آمریکا به عنوان متمم بودجـه در جریـان جنـگ دوم     ۀافزایش بودج ان ان سی

 را به مثابهرئیس جمهور آمریکا از سوي مالیاتی  ۀخلیج فارس و یا حذف افزایش تعرف
الجزیره و العالم با بردن دوربین به مراکـزي کـه    ۀدر مقابل شبک. کرده ئارا فوري يخبر

هـاي آمریکـایی قـرار گرفتـه بودنـد، عمـالً        مورد اصابت موشکآن  از چند لحظه پیش
  . رسانی به نمایش گذاشتند اطالع ۀسرعت واقعی را در عرص

  
  گفتمان و تعامل

. اسـت الجزیره و تا حدودي العالم گفتمـان و تعامـل    ۀهاي شبک عامل مهم موفقیت
                                                
1. Close Up. 
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هـاي   هاي مصنوعی و بـا اعمـال دیـدگاه    هرچند گاهی با جنجال ،اي هاي محاوره برنامه
هـا در   انـدرکاران برنامـه   هاي سیاسی و مذهبی مجریان و دسـت  گرایش ۀی و ارائشخص
شده همراه است، اما به دلیـل نداشـتن حـدومرز معینـی بـراي       هاي تلفنی گزینش تماس

. آیـد   بـراي جـذب مخاطـب بـه حسـاب مـی       یل، عامل مهمـ ئگفتمان و طرح آزاد مسا
بـیش از یـک   (» اکثر مـن رأي «، )ها اهبرخورد دیدگ(» االتجاه المعاکس«هایی مثل  برنامه
میزگردهایی آزاد براي طرح مباحـث ظـالم و    شکلبه ) بدون مرز(» بال حدود«، و )نظر

. ه اسـت حکـومتی و غیرحکـومتی درآمـد   و  مظلوم، حاکم و محکوم، موافق و مخالف،
  ۀطبیعـی اسـت اعـراب منطقـ    . یکـدیگر را نقـد کننـد    1توانستند زنده و مستقیم ها می آن

  . ها شوند برنامه این ها تشنۀ چنین محاوراتی بودند، جذب رمیانه که سالخاو
العالم نیز سعی کرد با استفاده از تجربیـات الجزیـره بـه مبـاحثی آزاد در دیـدار بـا       

برخـی  . هاي بعدي را به تن بمالد و سنی بپردازد و حتی پیه جنجال  نظران شیعه صاحب
شـان بـه شـدت     هاي انتقـادي  و طرح دیدگاهنظران اهل سنت  منتقدان از دعوت صاحب

ـ  ،انتقاد کردند همـین امـر    .هـا و آراي گونـاگون بـود    دیـدگاه  ۀولی العالم معتقد به ارائ
 ةهـاي محـاور   به برنامـه  ،ویژه مردم کرد و عرب عراق را به ،مخاطبان اهل شیعه و سنت

 ،ها، میزگردهـا گو و در گفت ان ان سی ۀدر مقابل شبک. سیاسی و مذهبی العالم جذب کرد
نظـران سیاسـت خـارجی و یـا کارشناسـان        هاي سیاسی خود تنها از صاحب و گزارش

همین امر باعث شد تا حتی مخاطبان آمریکایی نیز از چنین  ،برد نظامی پنتاگون بهره می
نظران افزایش نسبی کاربران اینترنـت در آمریکـا را     صاحب .هایی رویگردان شوند برنامه

هـاي   ویـژه شـبکه   به ،هاي خبري این کشور ویگردانی مردم آمریکا از کانالدلیلی براي ر
  . کنند تلقی می ،نیوز و فاکس ان ان سی

  
  هاي مبتذل و مستهجن برنامه

خبر کاالیی است که به بینندگان ارائـه   ان ان سیبینی کارگزاران  هنگامی که در جهان
                                                
1. Live 
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نسی و حتی ابتـذال هـم وجـود    هاي ج شود، طبیعی است که در چنین کاالیی جاذبه می
هـاي غلـیظ و    جدي خبري با آرایش ۀحتی در برنام ان ان سیگویندگان زن . داشته باشد

نشستن گویندگان  ةاین حتی در شیو. هاي جنسی سعی در جذب مخاطب داشتند جاذبه
  . فضاي اتاق خبر کامالً مشهود بود یازن و مرد 

هـاي جنسـی را در دسـتور     ت حدود جاذبهاي العالم رعای ماهواره ۀدر این میان شبک
گویندگان و مجریـان ایـن شـبکه را مـردان      بیشتربه نحوي که  ،کار خود قرار داده بود

. پرداختنـد  مـی   دادند و زنان نیز با رعایت حجاب اسالمی به اجـراي برنامـه   تشکیل می
ی سـاخته  اسـالم  ینگاه گویندگان نیز از این شبکه کانال ،نشستن ةشیو ،فضاي اتاق خبر

دانسـت، امـا    الجزیره نیز خود را مقید به رعایت حجاب اسالمی می ۀهر چند شبک. بود
تنها  .بودند) چادر یا مقنعه(حجاب اسالمی  بدوناغلب بدحجاب و یا  آنگویندگان زن 

 ۀبـود کـه روزنامـ    1382آذر  6مدتی بعـد از جنـگ دوم خلـیج فـارس و در پنجشـنبه      
تلویزیونی الجزیره منتشـر   ۀدر شبک را زن محجبه ةینداطالعات خبر حضور نخستین گو

شـد، بـا    الجزیره ظـاهر مـی   ۀاز این بدون حجاب در شبک پیشخدیجه بن غنه که . کرد
  . هاي خبري ظاهر شد پوشش کامل نارنجی روشن در یکی از بخش

کــدام از  هــیچ 1382امــا تــا آذر  ،الجزیــره کارمنــدان زن محجبــه هســتند ۀدر شــبک
توان این فرضـیه را   می. مجریان با حجاب جلوي دوربین ظاهر نشده بودند گویندگان و

مخاطبان الجزیره هسـتند از حجـاب    از درصد 76زبان که  طرح کرد که مسلمانان عرب
کردند و همین استقبال باعث این رویکرد در الجزیـره   استقبال اسالمی گویندگان العالم

گونه اعتقادي به  اش هیچ بینی  بر اساس جهان اصوالً ان ان سیدر حالی که  .نیز شده است
  . رعایت حجاب اسالمی ندارد

  
  ها اسالمي بودن برنامه

فرهنگ  يان محتوا ان یره با سیالعالم و الجز يها شبکه يها ن تفاوتیتر از مهم یکی
ح یتـرج  ان ان سـی هـا را بـر    ننـدگان مسـلمان آن  یشـود ب  یهاست که باعث م آن یاسالم
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. الجزیـره اسـت   ۀهـاي شـبک   ترین برنامه یکی از پربیننده» الشریعه و الحیاه« مۀبرنا .دهند
 از سـوي هاي نوین از فقه اهل تسنن و فـتح بـاب اجتهـاد     مباحث عمیق دینی و قرائت

باعث روشنگري بسـیاري از   هستند،همان در این برنامه معلماي اندیشمند و متفکر که 
،  این برنامه«: نوشت 1378سال  در هريکتاب سال همش. مسلمانان عرب اهل سنت شد

هـایی چـون    بحث. هاي کشورهاي عربی در آمده است به عنوان تنها مرجع مذهبی ملت
اجتهاد، شفاعت، رد شبهات، تأکید بر وحدت مذاهب اسالمی، مخالفت با عادي سازي 

 »الشـریعه و الحیـاه  « ۀهاي مثبـت برنامـ   از ویژگی ...وهاي غاصب  روابط با صهیونیست
وحدت جهان اسالم، اتحاد شیعه و سنی،  هایی مبنی بر العالم نیز آموزش ۀدر شبک .است

دفاع از مظلومان فلسطینی و مبارزه با غاصبان اسـرائیلی و آمریکـایی در روشـن شـدن     
  » .سزایی داشته است هافکار عمومی جهان عرب تأثیر ب

ها و آزادي  انان برنامهدر این رابطه جرأت و شهامت زیاد گویندگان، مجریان و مهم
  . ها عامل مهمی در موفقیت الجزیره و العالم بوده است بیان آن

خود، اعراب را اغلـب  » شرق شناسی«بر اساس  ان ان سیاي  ماهواره ۀدر مقابل شبک
هـا بـراي رانـدن دیکتاتورهـایی      استعداد و نیازمند به کمک آمریکایی  آدمیانی بدوي، بی

توانسـتند پـذیراي    نمـی  ان ان سـی زبان  مخاطبان عرب ،ز این روا. دانست مانند صدام می
  . چنین مباحثی در قلمرو فرهنگ، زبان و مذهب خود باشند

  
  شهامت و شجاعت خبرنگاران

نفر ذکر  600ها  به همراه دیگر خبرنگاران آمریکایی که تعداد آن ان ان سیخبرنگاران 
نظامیان آمریکا و پس از پایان هـر نبـرد   دوش  به ، دوش1خبرنگاران همراهنام  به، شود می

یز یها در پا آن. کردند گذاشتند و تصویر خبري تهیه می ف شده قدم مییامن تعرۀ به منطق
هـاي الزم   هاي نظامی آمریکا آموزش در یکی از پادگان ،به مدت چند هفته ،1381سال 

                                                
1. Pulling Journalism 
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ندهان نظامی آمریکا حـق  فرما ةبدون اجاز ،بنابراین  ؛رسانی را دیده بودند نظامی و امداد
ها از مردم عـراق نیـز    آن  ترس و وحشت. هاي متفاوت خبري را نداشتند ورود به حوزه

  . گر باشند هاي سربازان آمریکا نظاره ها جنگ را از فراز شانه مزید بر علت شد تا آن
هاي درگیري و  در سوي دیگر، خبرنگاران الجزیره با شهامت و شجاعت در محدوده

ها حتی در مناطق امـن نیـز از    آن. کردند هاي خبري تهیه و ارسال می ون فیلمآتش و خ
  . هاي مهاجم در امان نبودند ییآتش توپ و تانک آمریکا

بـه وقـت محلـی     7:45سـاعت  ش 1382فـروردین   19 /م2003آوریل  8صبح روز 
یـر  ناگهان جنگندة آمریکایی به سمت دفتر شبکۀ خبري الجزیره در کنار رود دجلـه تغی 

اردنـی، خبرنگـار اصـلی     ـ  طارق ایوب فلسطینی. راکت آن را منهدم کرد مسیر داد و با
تبار به نام زهیر بود، بر بام  تلویزیون الجزیره، به همراه فیلمبردار دومش که فردي عراقی

نیروهاي آمریکـایی و عراقـی    میاندفتر ساختمان در حال ضبط تصاویر درگیري شدید 
پیش از . شدطارق ایوب کشته شد و خبرنگار دوم نیز زخمی . دنددر کنار رود دجله بو

و در خالل جنگ افغانستان نیز بـه دفتـر الجزیـره در     2001ها در سال  آمریکاییآن نیز، 
یک موشک کـروز مسـتقیم دفتـر الجزیـره را کـه از آنجـا نوارهـاي        . کابل حمله کردند

 ،البته تیسیر علـونی . ف قرار دادشد، هد ویدئویی اسامه بن الدن براي جهانیان پخش می
ها  ولی آمریکایی ؛در دفتر حضور نداشت و جان سالم به در برد ،الجزیره ۀخبرنگار شبک

هـا   امـا ایـن بـار آمریکـایی    . صـورت گرفتـه اسـت    یبعداً گفتند که این حملـه اشـتباه  
ه در زیـرا موقعیـت دفتـر الجزیـر     ،توانستند حمله را اشتباه و خطاي انسانی بخوانند نمی

  . تر به اطالع وزارت دفاع آمریکا رسیده بود بغداد پیش
اند که شلیک به سوي دفتر الجزیره در پاسـخ بـه    گرچه مقامات آمریکایی ادعا کرده

تیراندازي یک نفر از هتل فلسطینی محل استقرار خبرنگاران در بغـداد صـورت گرفتـه    
  . کنند مقامات آمریکایی را رد می ۀاست، اما شاهدان ماجرا گفت

آمریکا به افغانستان جـان سـالم بـه در     ۀکه در حمل ه،خبرنگار الجزیر ،تیسیر علونی
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بـا   ،1382پنج ماه بعد از جنگ دوم خلـیج فـارس در شـهریور    . استاسپانیا  ۀبرده تبع
به اتهام همکاري با القاعده دسـتگیر   او را فشارهاي دولت آمریکا دستگاه قضایی اسپانیا

 ، دلیـل االصل که از ملیـت اسـپانیایی نیـز برخـوردار اسـت      اي ر سوریهاین خبرنگا .کرد
  . حمله به دفتر الجزیره در بغداد ذکر کرده است ۀحادث دربارةاش را شهادت  دستگیري

نفــر  600در جنـگ دوم خلـیج فـارس، یـک هـزار خبرنگـار شـرکت داشـتند کـه          
روز درگیـري و بمبـاران،    20از این میان در طـول  . ها بودند خبرنگاران همراه آمریکایی

بـا ایـن همـه شـبی کـه      . خبرنگار مفقوداالثر اعالم شـدند  7خبرنگار کشته شدند و  14
آلود طارق ایوب را به سراسر جهـان ارسـال کـرد،     تلویزیون الجزیره تصاویر پیکر خون

بیشترین بیننده را یافت و بیشترین تأثیر را بر روي احساسـات مخاطبـان خـود برجـاي     
  . گذاشت

. رو شدند ههاي فراوان رژیم صدام روب با محدودیت ،خبرنگاران العالم، از همان ابتدا
لهجه و زبانی که  با ،ها خبرنگار عراقی و عضو العالم تنها پس از سقوط صدام بود که ده

به بیشتر نقاط جهان ارسال آنجا   اخبار جنگ را به تهران و از ،براي مردم عراق آشنا بود
ایام جنگ نیز کادر فنی مستقر در بغداد و حتی برخی خبرنگاران الجزیـره  در . کردند می

  . اخبار جنگ را براي العالم گزارش کردند
  

  هاي پوشش خبري تكنيك
اش فاکس نیوز، خالء عدم  هم چون دیگر رقیب آمریکایی ان ان سیاي  ماهواره ۀشبک

   1.ري پر کردهاي جدید خب حضور خبرنگاران در میدان اصلی جنگ را با تکنیک
 درجنـگ   ۀکـردن صـحن   اي شـوم رایانـه   آنچه در این مقوله به اختصـار یـادآور مـی   

اي  صـحنه  با رایانهبازسازي آرایش نظامی نیروها . اي آمریکایی است هاي ماهواره شبکه
                                                

 مۀدر فصـلنا » سـازي و جـذب در بـازي    رهانگـا : هاي جدید خبري در جنگ دوم خلیج فارس روش« ۀمقال به در این باره. 1
  ).165: 1382مسعودي، (رجوع کنید 1382تابستان  پژوهش و سنجش
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هـا و   عبـور تانـک  . دنهـ  پیش روي بینده می 1اي هاي رایانه شیک و جذاب همچون بازي
البتــه بــدون هــیچ خــونریزي و  ،»القصــر ام«ر کــوچکی مثــل هــا در شــه انفجــار بمــب

  . شود وکشتاري نمایش داده می کشت
هاي وسـیع پـر از پیـاده نظـام      ها به سوي میدان سریع دوربین از فراز تانک  چرخش

 تعـداد زیـادي  القاءکنندة این مطلب بود کـه ارتـش آمریکـا     نخستآمریکا در روزهاي 
  . ر بغداد وارد خاك عراق کرده استبراي ورود به شه را نظام پیاده

هـاي   صـحنه  ةاي براي طراحی دوبـار  هاي رایانه الجزیره و العالم از تکنیک ۀدو شبک
تلویزیون استفاده  ۀین صفحیواقعی نبرد و خونریزي و یا استفاده از نوار نوشتاري در پا

اسـتفاده از   العالم نیروهاي نظامی سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، بـا     ۀدر شبک. کردند
تحلیل و  را نبرد ۀهاي نبرد تشریح و ادام هاي معمولی و حرکت فلش چوبی صحنه نقشه

توان از  در هر حال نمی. تر بود یتر و پذیرفتن مخاطبان دلنشین نگاهکه از  کردند تفسیر می
اي بـر   هاي رایانـه  تکنیک پیاده کردندر ضبط بهتر تصاویر و  ان ان سی ۀقدرت برتر شبک

  . بود ان ان سیدر این زمینه البته برتري با  ؛ها چشم پوشید آنروي 
  
  مردم يا عليه مردم با

نظـران   گو با صـاحب  و به خبرنگاران همراه و گفت ان ان سیبه همان میزان که شبکه 
فرسـتنده  « اي وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون دل بسته بـود و نمایشـی از شـبکه   

هاي خود را همراه خبرنگاران  هاي الجزیره و العالم دوربین شبکه  ،کرد را ارائه می» محور
، یعنـی  بردنـد تـا صـداي مـردم عـراق      به مناطق بمباران شده و سنگرهاي خیابانی مـی 

  . به گوش همۀ مردم جهان برسد ،مخاطبان اصلی
هاي تصویري حکایت از آمادگی مردم بغداد بـراي   گزارش آوریل بیشتر 6و  5روز 
هـاي شـنی    دوربین در سنگرهایی با کیسـه . تن با نیروهاي آمریکایی را داشت به نبرد تن

                                                
1. Play Station 
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ها پـس   تا ماه. دادند داد که علیه آمریکا شعار می نمایش می را تصاویر زنان و پیرمردانی
نیروهاي  ،هایی که در دست داشتند هاي گوناگون با سالح از جنگ همین مردم در گروه

رئیس  ،ات سهمگینی کردند که حتی با دستگیري صدامآمریکایی و ائتالف را دچار ضرب
و دولت  شتادامه دا )تحقیقتا روز (هاي پراکنده  نیز این مقاومت ،عراق معدومجمهور 

  . بودتأصل کرده سآمریکا را م
ها بـه بنـدرهاي    اي بود که تصاویر زمینی از حمله عراقی العالم نخستین شبکهۀ شبک
هر چند . اي مرز جنوبی جمهوري اسالمی ایران نشان داده القصر را در نزدیکی فاو و ام

از وضـوح نسـبی و    د، امـا ش زنده ارسال می و ،این تصاویر از راه دور برداشته شده بود
. مناسب براي تماشاي ورود سربازان آمریکایی به تأسیسات بندري عراق برخوردار بود

در حالی کـه   ،گفت ی سخن میعراق ۀخبرنگار العالم رو به دوربین با زبان عربی و لهج
این تصـاویر در روزهـاي   . پشت سر او شاهد دود ناشی از انفجارها در بندر فاو بودیم

هـاي خبـري العـالم     تجاوز نظامی آمریکا به عراق جـذابیت خاصـی بـه برنامـه     نخست
  . بخشیده بود

ر هاي مردم سراسر جهان به تهاجم نظامی آمریکا نیـز بیشـت   اخبار و تصاویر اعتراض
حتی هنگام پخش چنـین   ان ان سیو  شد پخش میهایی چون الجزیره و العالم  شبکه در

مردمـی بـودن    ةدهنـد  این موارد نشان ۀهم. دکر ها دریغ نمی نمایی آن کوچک ازاخباري 
  . زبان الجزیره و العالم در پخش اخبار جنگ بود هاي عرب شبکه
  

  ها ميزان نفوذ برنامه
مردم آمریکـا   سی بی بیانگلیسی  ۀهاي خبري شبک رنامهواقعیت، سرعت و جذابیت ب

و فـاکس نیـوز رویگـردان کـرده بـود، بـه نحـوي کـه          ان ان سـی هایی چون  را از شبکه
  : دیدند سی بی بیها جنگ را از  هاي غربی نوشتند آمریکایی رسانه
 ها براي آگاهی از اخبـار جنـگ   از زمان وقوع جنگ در عراق، بسیاري از آمریکایی«



 v 199...  های تلويزيونی به مثابه عوامل شبکه

BBC  تعداد تماشـاگران شـبکۀ   . هاي خبري آمریکا ترجیح دادند بر دیگر شبکهراPBS 
، از سـومین هفتـۀ جنـگ    BBCالمللـی   بخش مربوط به بخش اخبار جهان سرویس بین

در نیویورك تماشاي اخبار شـامگاهی  . درصد افزایش داشته است 28، )روزهاي پایانی(
ر برابر شده است و این در حـالی اسـت   این شبکه سه برابر و در داالس و تگزاس چها

در مدت زمانی مشابه، دو . شوند و فاکس نیوز کم می CNN هاي خبر که بینندگان شبکه
مخاطبان خود را در بخش اخبار شبانه به  abcو  CBS هاي اصلی آمریکا شبکه از شبکه

ی به دلیل بسیاري از تماشاگران آمریکای ...اند ترتیب، پانزده و شش درصد از دست داده
بـراي آگـاهی از    BBCهاي دیگر، فقط به اخبار  هاي آمریکایی شبکه گیري برخی موضع

  .)31: 1382هفته نامۀ سروش،(» اند وقایع جنگ اکتفا کرده
اي بـه   آور شد که بینندگان آمریکایی عالقه اي نیلسون نیز در آماري یاد شرکت رسانه

  : تماشاي اخبار جنگ نداشتند
از ، MSNBCفاکس نیوز و  CNN ،ـ خبري آمریکا ن سه شبکۀ کابلیتعداد بینندگا«

میلیون نفر، در روزهاي دهـم و یـازدهم    6/7میلیون نفر در روزهاي اول و دوم به  3/8
هفتـۀ نامـۀ سـروش،    (»میلیون نفر در روزهاي پس از جنگ کاهش پیدا کرده است 6/6

1382 :30.(  
شـده   ان ان سی ۀخاطبان آمریکایی شبکیکی از دالیل مهمی را که باعث رویگردانی م

هـاي   هـا از سیاسـت   ایـن شـبکه در پخـش اخبـار و حـذف انتقـاد       یصداقت بی بود باید 
هـاي آمریکـایی حـق پخـش      مانند دیگر شـبکه  CNNشبکه . دولتمردان آمریکا دانست

هاي قربانیان آمریکایی جنـگ یـا    تصاویر اجساد سربازان آمریکایی را نداشت و خانواده
هـایی چـون    عدم دسترسی به شبکه دلیلیا به  ؛بردند هایی چون الجزیره پناه می بکهبه ش

آوردند که رشـد کـاربران اینترنتـی در     هاي اینترنتی هجوم می به سایت ،العالم و الجزیزه
رسـد کـه اگـر     بـه نظـر مـی   . کنـد  طول جنگ دوم خلیج فارس در آمریکا را تبیین مـی 

ها آمریکایی  شد میلیون لجزیره به زبان انگلیسی پخش میهاي العالم و ا هاي شبکه برنامه
  . کرد را جذب می
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  نقش آگهي
هـاي خبـري     الي برنامـه  پخش تبلیغات تجاري و سیاسی مستقیم و غیرمستقیم البـه 

کـاالیی لـوکس بـه     شـکل هرچند خود خبر نیز به . شد باعث آزار بینندگان می ان ان سی
هـاي   اما پخـش آگهـی   ؛شی تجاري و سیاسی داردشود و بیشتر نمای مخاطبان عرضه می
هاي  هاي العالم و الجزیره اصوالً آگهی در شبکه .شاهد بودیم ان ان سیتبلیغاتی را تنها در 

به همین خاطر رقم پیشنهادي صـاحبان آگهـی بـه    . شوند بازرگانی و تبلیغی پخش نمی
 ۀاندازي شبک را براي راه همین پیشنهادها مدیران الجزیره. مدیران الجزیره رقمی باالست

خواهد هم تعـداد   در واقع الجزیره می. دوم الجزیره به زبان انگلیسی ترغیب کرده است
 آسـانی  هاي خود را از این راه به زبان را جذب کند و هم هزینه زیادي مخاطب غیرعرب

  . جبران کند
. دنـ ک می آگهی طبیعی جلوه نکردن العالم به دلیل تازه تأسیس بودن پخش ۀدر شبک

 يو  یت رسـپاندازي  راه. رسد این شبکه نیز از پخش آگهی خودداري کند اما به نظر نمی
زبـان صـورت گرفتـه اسـت و      یسینندگان انگلیران براي جذب بیدر ازبان نیز  انگلیسی

بـا   یو تبـادل فرهنگـ   ییایـ جغراف يالعالم در خارج از مرزها يها تواند مکمل برنامه یم
   .اشدب یمخاطبان جهان

  
  هاي خبري ارزش

از . هـا بـوده اسـت    مالك گزینش اخبار همواره مورد توجه تحلیگران کارکرد رسانه
و  ،میان هفت ارزش خبـري شـهرت، درگیـري، مجـاورت، شـگفتی، تـازگی، فروانـی       

جمهور آمریکا، مقامات نظـامی و   رئیس(هاي شهرت   به ارزش ان ان سی ۀدربرگیري شبک
درگیـري نظامیـان البتـه پـس از پایـان      (، ارزش درگیري )قجمهور عرا سیاسی و رئیس

العـالم بـه    ۀتوجه داشت، در حالی که شبک) ارسال زنده خبر(و ارزش تازگی ) درگیري
عد معنوي(ارزش مجاورت  عد جغرافیایی، بلکه از ب و ) مسلمان بودن مردم عراق: نه از ب
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الجزیره عالوه بـر   ۀشبک ،نهمچنی. هاي دیگر توجه داشت ارزش تازگی بیشتر از ارزش
ارزش مجاورت معنوي، ارزش درگیري، شهرت و تازگی را در گزینش و پخش اخبـار  

  . کرد خود رعایت می
هـا را دچـار    ها، مخاطبان مشترك آن انتشار اخبار متفاوت در این شبکه ،در این میان
در شهرهاي ها  الجزیره و العالم خبر از مقاومت عجیب عراقی ۀشبک. کرد سردرگمی می

از کاهش مقاومـت نیروهـاي    ان ان سیاي بعد  دادند، اما لحظه بندري و زیارتی عراق می
خبر شـورش مردمـی در بصـره را پخـش      ان ان سیشبکه . آورد عراقی سخن به میان می

اما بالفاصله العالم و الجزیره گفتند خبري از شورش در شهر بصره نیست و مردم  ،کرد
داد مـردم از   گـزارش مـی   ان ان سـی شـبکه   !هسـتند  خود مشغولشهر به کارهاي عادي 

اما متعاقباً الجزیـره خبـر رفتـار     ،اند سربازان انگلیسی و آمریکایی به گرمی استقبال کرده
  . مردم عراق با سربازان عراقی را پخش کرد ۀخصمان
و در در نخستین شب بمباران،  را» صدام حسین«خبر کشته یا زخمی شدن  ان ان سی

د، اما هر بار در الجزیره و العالم با پخش تصـویر صـدام ایـن    کروزهاي بعد نیز تکرار ر
هـاي صـدام خبـر     بـدل  از احتمال کشته شـدن  ان ان سیبالفاصله  و شد تکذیب می خبر
  ! دهد هاش را راست جلو داد تا خبر دروغین قبلی می

  
  اي بودن  حرفه

تمـاس بـا    .هسـتند  بررسـانی مجریان و گزارشگران، سـه رأس مثلـث خ   ،گویندگان
 .اسـت   شبکه حائز اهمیت سههاي خبري  مخاطبان از نکاتی است که در محتواي برنامه

رد، الجزیره نیز با اسـتفاده از کادرهـاي   ب ترین کادرها سود می اي از حرفه ان ان سی ۀشبک
و آمـوزش نیروهـاي بـومی، در ایـن زمینـه چیـزي از       » سی بی بی«بخش عربی  ةورزید
تجربه ولـی بسـیار    اي، کم اما نیروهاي مثلث خبري العالم غیرحرفه. کم نداشت ان نا سی
هـاي   این نیروهـا بـا پشـت سرگذاشـتن روزهـا و سـاعت      . رسیدند مند به نظر می هعالق
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 ۀاما در هـر حـال مسـئل    ،تر جلوه کردند اشتباه متمادي در گزارش خبر و بیان مطالب کم
  . از دیدة مدیران صدا و سیما پوشیده بماند دیبانآموزش چنین نیروهایی در آینده 

  
  گيري و پيشنهادات يجهتن

یکسـره   ان ان سیهاي آمریکایی و از جمله  در جنگ دوم خلیج فارس کارکرد رسانه
صـاحبان وسـایل    .اسـت  پـذیر  بینـی حـاکم بـر دولـت آمریکـا تبیـین       در جهت جهـان 

لیـو بـوش در   با دولت جـورج د ملیتی، همراه و همگام ب هاي چند جمعی، شرکت ارتباط
و بـا خبرسـازي وجـود     ي، یا جنگ نفت، با شعار آزادي عراق از دیکتاتورهجنگ سلط

ات پنهان خود را که همان دسترسی به منـابع غنـی    ،هاي کشتارجمعی در عراق سالح نی
اي خـود   هـاي رسـانه   در محتـواي برنامـه   ،زدایی است خلیج فارس و اسالم ۀنفت منطق

هاي غربی در جنگ دوم خلـیج فـارس بیـانگر     بینی رسانه جهان. کار کردندتدریج آش هب
المللـی   هـاي بـین   بر منابع ارزشمند منطقه و تسلط بر آبراه هحفظ منافع و گسترش سلط

  .بود
اي در پخش اخبار جنگ امپریالیسم آمریکا، برخالف جنگ اول خلیج  انحصار رسانه

سـازي اخبـار و    هـا بـومی   محتواي پیـام آن  عمالً با حضور رقیبانی که) م 1991(فارس 
و جهـان،    رسانی باعث آگـاهی مـردم منطقـه    تکثر در اطالع .اطالعات بود، شکسته شد

اي الجزیره و العالم هر چند  هاي ماهواره شبکه. دشویژه اعراب مسلمان و مردم عراق  به
هاي غربـی   هاي خبري، گسترة پوشش جهانی و امکانات مالی و فنی از شبکه در تکنیک

دشمن اسـالم و فرهنـگ    مثابهبه  ،اما در سایۀ شناخت آمریکا ،تر بودند ضعیف ان ان سی
توانستند با شجاعت و ، یدر خبررسان یوکاربست درست فرهنگ اسالمحاکم بر شرق؛ 

هاي مذهبی بـراي مقابلـه بـا     لهنحشهامت، رعایت احکام اسالمی و تبلیغ وحدت میان 
ن یغرب را متوقف کنند و بد يا ۀ اخبار و انحصار رسانهیوس کیان یفرهنگ مهاجم جر

 ،براي جـذب مخاطبـان جهـانی   . هاي چشمگیري را نصیب خود سازند موفقیت بیترت
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 نکـردن  ضعف زبان نیز به نحو بارزي در جـذب  ،هایی که مشاهده شد عالوه بر ضعف
لجزیـره و العـالم   اي ا هـاي مـاهواره   اگر شبکه. مخاطبان اروپایی و آمریکایی مشهود بود

جهـانی بـه رقابـت بـا رقبـاي غربـی        ۀصداي رساي مردم مسلمان در عرص بخواهند با
زبان خود هر چه  اي انگلیسی هاي ماهواره اندازي شبکه بپردازند، الزم است نسبت به راه

ها در طرح توسعۀ  این شبکه ،ولئالبته براساس اظهارات مقامات مس .کنندتر اقدام  سریع
  . اند زبان را تدارك دیده هاي انگلیسی خود، شبکه

 یاي العالم بایسـت  رهاخصوص شبکه ماهو مهمی است که به ۀآموزش نیروها نیز مسئل
  . در آینده مد نظر داشته باشد  براي استمرار موفقیت

الجزیـره و   ۀهـاي شـبک   نوظهور العالم در کنـار موفقیـت   ۀآمیز شبک حضور موفقیت
هـاي   رقابـت  ۀجنگ دوم خلیج فـارس را در عرصـ   ۀصحن ان ان سی ۀهاي شبک ناتوانایی

هاي موفـق و شـناخت    بررسی محتواي شبکه. اي به نفع نیروهاي اسالمی رقم زد رسانه
کند و این امر  در آینده باز می ها، راه را براي توفیق هر چه بیشتر نقاط ضعف و قوت آن

  . ه میسر خواهد بودتر در آیند هاي بیشتر و دقیق تحقیق ۀالبته تنها در سای
، يخبـر  ریـ و غ يخبـر  يها د برنامهیتواند با تول یق نشان داد شبکۀ العالم مین تحقیا

نـۀ  یان بشناسـاند و زم یـ را به جهان) یفرهنگ عموم(کشورمان  یرانیا و یفرهنگ اسالم
بـه مـوازات   . ت فـراهم آورد یا در جهان تشنۀ معنوین فرهنگ پوینشر ا يرا برا یمناسب
ج فـارس،  یو تجربۀ موفـق العـالم در جنـگ دوم خلـ     يا ماهواره يها شبکه يها تیفعال

شـفاف و   یرسـان  از راه اطالع یز با توجه و اهتمام به فرهنگ عمومین یداخل يها شبکه
مـؤثر بـر    یتوانند نقش عـوامل  یم یفرهنگ يازهایبر ن یمبتن يها د برنامهیهنگام و تول به

  .فا کنندیرا ا یفرهنگ عموم
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