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  ٢٠١١ جوالی ٧ – المان  ی خارجاستي مراقب سسازمان

  ی بھشتدي از حمبرگردان

 

   ولهچهي بر دویاسياعمال نفوذ س

  المان مارِک ساخِت هيکارما
  

.  کشور استني ای خارجاستيبه س شتري بیکي نزدی وله در حال تحول به سوچهيده دو فرستن- ) ژهيگزارش و (بن

 شي از پشي خارج از کشوردر نظر گرفته شده است، بی مزبور که براۀ است که فرستندني خواھان االماندولت 

 نيبد. ديس نما افتند، منعکی که درمناطق پخش برنامه ھا اتفاق میعي به وقاسبت را نیالمان و برداشت اتينظر

 ی  ھمکارندي نمای منيي را تعالمان ی خارجاستيثر سوطور مه  که بی با وزارت خانه ھائدي بایم DW منظور

توقع دولت از        . ی اقتصادی ھای و ھمکارسعه با وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت توژهي به ود،ينما

     ني اۀ بودجشي افزای که بحران مالیاز آنجائ.  باشدی مزي شامل وزارت دفاع نی ھمکاری فرستنده برانيا

 اختصاص دھد که ی را به  مناطقشي خوتي فعالگاهي وله گرانچهي ساخته است، قرار است دورممکنيفرستنده را غ

 صورت خواھند گرفت، نه جوالیاز اول ماه   کهیتحوالت.  ھستندیشتري نقش بی داراالمان ی خارجاستي سیبرا

به        .  مورد انتقاد قرار گرفته استالمان ی فرھنگی از جانب شوراني ، بلکه ھمچنونيسي ازاپوزیاز جانب بخشتنھا 

 شورا قرار        نيا  تحت مراقبتالمان ۀ وله و وزارت خارجچهي دواني مکي نزدی مزبور ھمکاریشورااعالن 

  . گرددی میابي مستقل ارزی روزنامه نگارريداشته و مغا

  

  ی ارسانه گاهيرانگ 

 مزبور که ۀفرستند.  نمودشي خوتي در فعالی وله آغاز به اقدامات اصالحچهيدو) جوالیاول ماه  (گذشته ۀجمع

 پس ني گردد، قصد دارد از ای مني تأمی آن از جانب دولت مرکزۀ خارج از کشور در نظر گرفته شده و بودجیبرا

  موجی رویئ ماه از برنامه ھاني و لذا از اول ادي متمرکز نمایس  اسافي و وظای را به مناطق محورشي خوتيفعال

USW  موج ی از پخش برنامه ھا بر روزي و نی و عربی مقدون،ی رومان،یوناني ،ی  بلغاری به زبان ھاشيخو 

، المان ی خارجاستي مزبور، به موازات سۀ فرستندی رسانه ای ھاتي فعالی برایمناطق محور. کوتاه  خواھد کاست

 در حال یقدرت ھا «قا،ي افری ھمجوارصحرایکشورھا ن،ي التیکايمرا ه،ي روسران،يبارتند از جھان عرب و اع
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  ] ١.[کستان افغانستان و پا»یتي  امنتيخاطر اھمه ب «زيو ن»  و ھندوستاننيتوسعه شامل بر چ

به خاطر محدود بودن «. ديافزي بني التیکايمرا و هي را در مورد روسشي خوتيفعال ژهي وله قرار است به وچهيدو

 .»گردد  کاستهگري در موارد دتي خواھد بود که از فعالري امکان پذیبرنامه ھا فقط در صورت توسعه ،یمنابع مال

]٢ [  

 در ائتالف کهيدر حال.  مزبور ارائه گشته استی رسانه اتي در نظر گرفتن محور فعالی  است که برایھي توجنيا

 یمقرر م»  ولهچهي دوتي در جھان توسط تقوالمان ی حضور رسانه  اشيافزا FDP وCDU/CSU « احزابیدولت

  ] ٣[باشد،

  ونيلي م٢٧٣ زاني فرستنده به ھمان مني اۀ نبوده، بودجّسري مربوطه مۀ بودجشي افزایخاطر بحران ماله اکنون  ب

 ونيلي م١٠  مانده و فقط یاق ب–  باشد یم) منيبرندت نو( مشاور ري مربوط به وزۀ چھارم کل بودجکي که  – وروي

  . بدان افزوده اندژهي وی پروژه ھای براوروي

  

   محل استقراریبرا یابيبازار 

دارد  » ٢٠١٣ تا  ٢٠١٠ ی سال ھای را که مطابق برنامه برایفيوظا« از شي  با دقت وافر تصورات خووله چهيدو

  ]۴. [مطرح ساخته است

 استي سی فرستنده براني اتيطرح مزبور بدواً به اھم.   باشدی می متکّ ی موسوم به نوسازی طرح بر گزارشني ا

که بر  فرھنگ دوست و دانش پژوه ی به عنوان کشورالمان«بر طبق گزارش مزبور .  کندی اشاره مالمان یخارج

 ۀالزم. » مبرم داردازي نیجھان ی باشد، به آگاھی ملل مۀ از اعضاء فعال جامعیکي استوار بوده و شيصادرات خو

را » المانمارک  «هي را مشخص نموده و کارماشي مکان خویتي ملل گاني رقابت مر است که دني االمان تيموفق

        هيبا تھ« وله چهي بنا بر سند مزبور دونيعالوه بر ا. دي آی وله بر مچهي دوۀ از عھدی کار به خوبنيا. ديمشخص نما

 نيداده و بد  کشور پاسخني ای فنی و آگاھی محصوالت، تکنولوژ جھان بهدم مرۀ به عالقالمان ازاقتصاد یگزارشات

 با شي خو»یابيبازار «تيفرستنده در فعال نيا. »دي  نمای میابيعنوان محل استقرار، بازاره  بالمان ی برابيترت

محدود VOA   و٢۴، فرانس BBC  مانندی سنّتی رقبابه فقط ني وا– باشد ی روزافزون مواجه  میرقابت خارج

 یبرنامه ھا DW  خاطر است کهني بدژهي امر به وني الي دل– شامل است زي را نرهي و الجزی تودهيوده بلکه روسنب

  . دھدی گسترش میسي انگخود را به زبان

  

   دولتبر اتکاء 

 نمود که هيساخته، توص  را مطرحشي وله موضع خوچهي دویزي نسبت به برنامه رالمان دولت ٢٠١٠ سال اني پادر

 الماندولت . دي را اعالن نما»ژهي وۀمناطق مورد عالق« مشخص و یاسي سی کار خود چارچوبی فرستنده برانيا

را دولت  DW ی نوسازیحاصل کوشش برا«.  وله مطرح نمودچهي طرز کاردوۀ در بارزي نیحتّا تدکرات مشخص

مناطق  عيقاو در باره یالمان یت ھا و برداشاتي نظرشي پز اشي رسانه بني ای که برنامه ھاندي بی مني در االمان

 امور یدارد که با وزارتخانه ھا  مزبور توقعۀ ازفرستندالمان دولت نيعالوه بر ا. »نديمورد نظر را منعکس نما

 ۀ  افزوده اند که ھمنيو در پاسخ دولت به معترض. دي نمای و دفاع ھمکاری اقتصادی ھایخارجه، اقتصاد، ھمکار

 فرستنده در ني ای دولت نسبت به مساعیابيارز. رنديانجام گ»یحفظ استقالل روزنامه نگاربا  «دي بای امور منيا

        ی شدگان رسانه اتيترب« است که ني فرض دولت بر انهي زمنيدر ا. باشد ی مثبت ماري روزنامه نگاران بستيترب
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بازگشته و به         شي خوی به کشورھاالتي تحصاني باشند، در پای در حال توسعه می کشورھایکه از اھال

  [۵. [» ادامه دھندالمان خود با یھمکار

  

  ی جھانرقابت 

 تا        ٢٠١٠ ی سال ھایبرا DW یزي تحوالت مطروحه در طرح برنامه رالمان و رسانه در مجلس فرھنگ ونيسيکم

 تياز فعال» ا و ارزش ھا برسر مغزھا، بازارھیدر رقابت جھان«:  نمود که هي کرده و توصیابي را مثبت ارز٢٠١٣

 ھم به لي دلنيو به ھم.  گرددی باشد، چشم پوشنترنتي  و اونيزي در حال  توسعه که تلوی در قبال رسانه ھایوئيراد

 را        ی احهي مردم از رسانه ھا و نقصان  بودجه، الۀ استفادريي تغ،یباتوجه به رقابت جھان«  نمود هي توصالمانمجلس 

  [۶. [»  گرددتي وله حماچهي شده از جانب دوشنھادي پیاز نوساز که دي نمابيتصو

  

  ینگرانبا 

 المان در مجلس اپريل  که در ھفتم یونيتنھا فراکس.  نکردتي مزبور حماۀحيمجلس فقط حزب چپ بود که از الدر

 ني کاترۀبه گفت.  جزب چپ بودوني نکرد، فراکسديئ را  تأ٢٠١٣ تا ٢٠١٠ ی سال ھایبرا DW یزيطرح برنامه ر

 مستقل قابل جمع شدن با وظائف ی مطبوعات و روزنامه  نگاریآزاد« در مجلس حزب ني اندهيِسنِگر ِشفِر، نما

  ] ٧. [» باشندی شوند، نمی منيي که از جانب  وزارتخانه ھا تعی خارجاستيس

از » ضرورت «نياظھار ا مزبور به یشورا.  اظھار نموده بودزي نالمان ی فرھنگی از آن شوراشي انتقاد را پنيھم

 و برنامه ھا را در        ردي صورت گی ھمکاری خارجاستيول سؤ مسی اداریبا بخش ھا« که المانجانب دولت 

] ٨. [ را ابراز نمودشي خوی  نگران»ندي نماميتظالمان نسبت به مناطق مورد نظر  ی  خارجاستي عالئق سیراستا

 با استقالل  »یتعادل «ني چنکي. » بدان حفظ گرددیکيت و نزد جستن از حکومی دوراني میتعادل «دي بایم

 تعادل به جانب نيلغزاندن ا. ستي ندارد قابل جمع شدن نی به حکومت ھمسازیکي  که با نزدیروزنامه نگار

 استي وله  با سچهي دوی ھمکاری برازاني به چه مالمانن است که دولت ي به حکومت نشانگر اشتري بیکينزد

  . قائل استتي اھم  خودیخارج
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