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سفارت مجازی ایاالت متحده
در ایران

من بھ عنوان نماینده ویژه  درامور ایران، مرتبا شکایت ھایی  پیرامون  برنامھ ھای  بخش فارسی
صدای آمریکا دریافت می کنم. مردم می گویند کھ برنامھ ھای آن اغلب  بیشتر بھ «صدای آخوندھا» شباھت دارد تا  «صدای آمریکا».  پیرامون این امر کھ

 صدای آمریکا  باید  اقدامات بھتری برای مقابلھ با نشر اکاذیب و تبلیغات نادرست انجام دھد توافق گسترده ای وجود دارد. این امر برای دولت
پرزیدنت ترامپ اولویت دارد چرا کھ حمایت از مردم ایران شامل تامین دسترسی آنھا بھ گزارش نویسی مستقل و صادقانھ است.    

صدای آمریکا در سال ١٩۴٢ برای برقراری ارتباط بین سیاست ھای ایاالت متحده ومخاطبان جھانی تأسیس شد. شبکھ خبری فارسی صدای آمریکا کھ مستقر
در واشنگتن است توسط کنگره تأمین مالی می شود و سال گذشتھ بودجھ ای بالغ بر ١٧ میلیون دالر از پول مالیات دھندگان دریافت کرد. اما صدای آمریکا 

نتوانستھ  نماینده  آمریکا در برابر ایران براساس محتوای مبتنی بر حقیقت  قابل استناد و معتبر باشد.
در اوایل ماه جاری، پرزیدنت ترامپ برنگرانی ھای جدی درباره پوشش خبری کووید–

١٩ توسط صدای آمریکا تأکید کرد چرا کھ بھ یک اتاق پژواک برای تبلیغات و اطالعات نادرست چینیھا تبدیل شده بود.  

پرزیدنت ترامپ تنھا آخرین شخصی است کھ نا امیدی خود از برنامھ ھای صدای آمریکا را مطرح می کند. شورای بی
طرف سیاست خارجی آمریکا (AFPC)  در سال ٢٠١٧ ارزیابی مستقلی از برنامھ ھای فارسی صدای آمریکا انجام داد. این ارزیابی، از جانبداری در

گزارش دھی این شبکھ خبر داد و خاطرنشان كرد كھ پوشش خبری فارسی صدای آمریکا از سیاست خارجی ایران، «تبلیغات طرفدار رژیم را
بھ جای گزارش نویسی بی طرفانھ برای مخاطبان جاودانھ کرد.» یک تجزیھ و تحلیل ثانوی توسط شورای سیاست خارجی آمریکا در سال ٢٠١٩ نشان

داد کھ بسیاری از توصیھ ھای ارائھ شده در سال ٢٠١٧ عملی نشده بودند.     

در سال ٢٠١۴، گروھی از نمایندگان کنگره  از ھر دو حزب سیاسی  پس از ادعاھایی مبنی بر اینکھ صدای آمریکا  بر کارنامھ بیرحمانھ حقوق بشر رژیم
چشم پوشی کرده است، خواستار تحقیق درباره این سازمان شدند.    

من مرتبا می شنوم کھ نمایش ھای محبوب  ناگھان لغو می شوند و با برنامھ ھای با کیفیت پایینتر کھ کمتر جذاب و مرتبط ھستند جایگزین می شوند.
من ھمچنین از اینکھ بخش فارسی صدای آمریکا در طی تظاھرات تاریخی ضد رژیم  در نوامبر گذشتھ کھ منجر

بھ کشتھ شدن ١۵٠٠ ایرانی شد، مستند ھای طبیعت پخش کردند آزرده خاطر شدم. صدای آمریکا قطعا نتوانستھ است پوشش قاطع و مستقلی از
خود رژیم ایران ارائھ دھد.   

یکی از کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا عنوان کرد کھ این شبکھ غالباً از انتقاد درباره ترور توسط رژیم ایران امتناع می ورزد مگر اینکھ این
انتقاد «با دیدگاه جمھوری اسالمی کھ ھرگونھ دخالت را با قاطعیت رد می کند ھمخوانی داشتھ باشد.»  پوشش خبری تروریسم رژیم ایران نباید مشروط

بر این باشد کھ نویسندگان مزدور رژیم حاضر بھ دروغ گفتن در مورد تروریسم باشند.  

مقالھ برایان ھوک در باره صدای آمریکا

https://ir.usembassy.gov/fa/
https://ir.usembassy.gov/fa/


5/30/2020 ����� ��ا��ن ��ک در ��ره ��ای آ����� | ���رت ���زی ا���ت ����ه در ا��ان

https://ir.usembassy.gov/fa/srhookopednyt/ 2/3

ھمھ می دانند کھ رژیم ایران اخبار و اطالعات را بھ شدت سانسور می کند. رژیم غالباً روزنامھ نگاران را بھ دلیل بیان حقیقت بھ زندان می اندازد،
سپس آنھا را از حقوق اساسی خود مانند دسترسی بھ مراقبت ھای پزشکی یا دادگاه ھای عادالنھ محروم می کند. سازمان غیرانتفاعی گزارشگران

بدون مرز مرتبا ایران را بھ دلیل حملھ بھ مطبوعات آزاد محکوم می کند. در ماه فوریھ،  این سازمان دست بھ افشای نام مقامات ایرانی زد کھ بھ رسانھ
ھایی کھ در حال انجام وظیفھ خود در گفتن حقیقت راجع بھ شیوع کووید-١٩ در ایران بودند حملھ کردند و در نتیجھ تبلیغات رژیم را بی ارزش کرد.  

اکنون بیش از ھر زمان دیگری، مردم ایران بھ اخبار بی طرفانھ احتیاج دارند. متأسفانھ بخش فارسی صدای آمریکاانتظارات آنھا را برآورده نکرده
است. صدای آمریکا در برقراری ارتباط  متعادل و دقیق بین سیاستھای ایاالت متحده با مخاطبان فارسی زبان در یک محیط اطالعاتی بحث برانگیز،

بھ ویژه با وجود کمپین ھای ضد اطالعات پیچیده رژیم، ناموفق عمل کرده است. 

ھمچنین دراین سازمان سوء مدیریت گسترده وجود دارد. صدای آمریکا موفق بھ ایجاد یک محیط کار راحت و شفاف نشده است و این مشکلیست کھ
بیش از یک دھھ وجود داشتھ است. یک گزارش دولتی در سال ٢٠٠٩، نارضایتی گسترده کارکنان صدای آمریکا را ھمراه با ادعایی مبنی بر

جانبداری و استخدام متعصبانھ نشان داد. 

یافتھ ھای این گزارش می توانست بھ سادگی براساس بازخورد کارمندان فعلی و سابق کھ بسیاری از آنھا نگرانی ھای خود را علنی کرده اند اعمال
شود. صدای آمریکا و سازمان ناظر بر آن، آژانس رسانھ ھای جھانی ایاالت متحده (USAGM)، بھ طور مرتب توسط کارمندان خود در نظرسنجی

ھای محرمانھ بھ عنوان بدترین سازمان ھای فدرال برای کار رتبھ بندی می شوند. 

مردم آمریكا شایستھ این ھستند كھ از برنامھ ھایی کھ ازطریق بودجھ مالیات دھندگان تأمین می شود برای پیشبرد منافع خود استفاده کنند و بخش
فارسی  صدای آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اینجا آنچھ می توان برای بھبود میزان کارآیی و اثربخشی آن انجام داد ارائھ شده است. 

در درجھ اول، بخش فارسی  صدای آمریکا باید برنامھ ھای اصیل تری تھیھ کند کھ در واقع بتواند با مخاطبان ایرانی ارتباط برقرار کند. مثال پیشتر
نمایش مستند ھای طبیعت در حالی کھ اعتراضات بھ شدت در سراسر ایران جریان داشت، تنھا یک نمونھ از برنامھ ھای فارسی صدای آمریکاست کھ
ناموفق عمل کرد. در سال ٢٠٠٩ ھنگامی کھ جنبش سبز انتخابات ریاست جمھوری را بھ چالش کشید، بخش فارسی صدای آمریکا برنامھ ھای معمول
خود را تا سھ روز پس از بحران بعد از انتخابات ادامھ داد. این بخش فارسی باید برنامھ ھای خود را با محتوای بھ موقع، مرتبط و بھ طرز صادقانھ

وقابل اعتماد جلو ببرد. 

در درجھ دوم، مدیریت صدای آمریکا بایدمسئولیت پذیرتر و پاسخگو تر عمل کند. برای شروع، آژانس رسانھ ھای جھانی ایاالت متحده نیاز بھ یک
مدیر تأیید شده توسط سنا دارد. مایکل پک در ژوئن سال ٢٠١٨ برای اداره این سازمان معرفی شده بود اما تأیید وی بدون ھیچ دلیلی در مجلس سنا

صورت نگرفت. آقای پک رئیس سابق  سازمان صدا و سیمای عمومی است و در شورای ملی علوم انسانی خدمت کرده است. او واجد شرایط این مقام
است و باید توسط سنا تأیید شود. 

بخش فارسی صدای آمریکا ظرفیت این را دارد کھ یک ابزار مھم برای توانمند سازی مردم ایران با اخبار و اطالعاتی باشد کھ این حق توسط آخوندھا
از آنھا سلب شده است. ایرانیان از رسانھ ھای بھ شدت سانسور شده رنج می برند. آنچھ نیاز دارند گزارش دقیق و صادقانھ است. بخش فارسی صدای
آمریکا باید اخبار مربوط بھ حقوق بشر در ایران، فساد موجود در رژیم ایران و تجزیھ و تحلیل ھایی را انجام دھد کھ مخالف تبلیغات نظام و نھ بھ نفع
نظام باشد. اگر صدای آمریکا نتواند بھ این استانداردھا دست یابد، کنگره باید بھ زودی پایان دادن بھ بودجھ خود و اتمام کار صدای آمریکا را بھ عنوان

یک عمل وفادارانھ نسبت بھ مالیات دھندگان آمریکایی در نظر بگیرد. 

این مقالھ از این منبع گرفتھ شده است: 
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این وب سایت رسمی سفارت مجازی در ایران است. پیوندھای خارجی بھ سایر تارنماھا نباید بھ عنوان حمایت از دیدگاه ھا یا سیاستھای حفظ حریم خصوصی آنھا تلقی شود.
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