چٌن بٌش از ٕ هزار روزنامه ۹ ،هزار مجله و  ۸۶۵موسسه انتشاراتی دارد كه منعكس كننده
فعالٌت های كلٌه بخش های دولتی و احزاب اٌن كشورند .بٌش از ٓٓ ۰مٌلٌون چٌنی به برنامه های
حدود هزار اٌستگاه رادٌوٌی اٌن كشور گوش می دهند و ٕٓٓ اٌستگاه تلوٌزٌونی ٓٓ ٕ۹شبكه را
تحت پوشش قرار می دهند .سی سی تی وی ،تلوٌزٌون مركزی چٌن ادعا می كند كه بٌش از ٌك
مٌلٌارد بٌننده دارد .تبلٌؽات به سرعت در حال پٌشرفت است و تجارت الكترونٌكی نٌز با  ۵۰مٌلٌون
كاربر اٌنترنتی به زودی فراگٌر می شود.اما رسانه های چٌن به دلٌل نقش متفاوت تبلٌؽات در اٌن
كشور همواره زٌان ده بوده اند .هزٌنه آگهی های تلوٌزٌونی ،رادٌوٌی ،چاپی و خٌابانی اگر چه
مرتب رو به رشد است اما در سال ٖٕٓٓ كمتر از هفت مٌلٌارد دالر بود .به تولٌد كنندگان والٌتً
در چٌن هنوز ٌارانه تعلق می گٌرد و بخش اعظم روزنامه های دولتی از لحاظ مالی باری بر دوش
موسسات گرداننده و مشتر كٌن شان هستند.دولت چٌن قصد دارد با جذب آگهی ها و مشتركٌن
بٌشتر ،زٌان دهی را كمتر كند .جٌمی دٌوٌس مدٌر شبكه استار تی وی چٌن در مورد شبكه سی سی
تی وی می گوٌد« :چٌن می داند كه زبان گوٌای حزب كمونٌست (اشاره به شبكه دولتی) قادر است
تولٌد ناخالص داخلی را به شدت افزاٌش دهد».امروز سٌاستگزاران متوجه شده اند كه اگر رسانه
های كشور نتوانند مخاطب را جذب و نگه دارند ،آنها هٌچ وقت نخواهد توانست تاٌٌد عموم ملت را
از آن خود كنند.ساماندهی ،بخشی از اٌن استراتژی است .اواٌل امسال بٌش از ٓٓ ٔ۰روزنامه و
مجله والٌتً و حزبی تعطٌل ،تلفٌق ٌا موظؾ به تامٌن بودجه خود شدند.
به نوشته روزنامه «مردم» ارگان حزب كمونٌست چٌن ،سخنگوى اداره مطبوعات و انتشارات اٌن
كشور اعالم كرد افرادى را كه اقدام به انتشار ؼٌرقانونى نشرٌات خارجى نماٌند ،مجازات خواهد

كرد .به ادعاى وى در بازار چٌن نشرٌات خارجى ؼٌرقانونى و بدون مجوز منتشر شده است و اٌن
در حالى است كه چاپ اٌن نشرٌات تنها با كسب مجوز دولت چٌن مٌسر خواهد بود .به گفته وى
ناشران خارجى و مسئوالن روزنامه ها و ارگان هاى خبرى در چٌن بدون كسب اجازه چاپ و
انتشارات ،حق چنٌن كارى ندارند و تمامى افرادى كه دست به چنٌن اقدام ؼٌرقانونى بزنند ،تحت
پٌگرد قانونى قرار خواهند گرفت .موضوع فوق در حالى است كه «وانگ وى جونگ» نماٌنده
كنگره ملى خلق چٌن چندى پٌش در نشستى در حاشٌه اجالس ساالنه اٌن كنگره ،اعالم داشت به
منظور جلوگٌرى ازتخلؾ در رسانه ها و همچنٌن حفظ حقوق خبرنگاران باٌد قانونى براى نظارت بر
مطبوعات وضع شود.
چرا كه چٌن اكنون فاقد ٌك نظام نظارتى بالػ و كارآمد براى رسٌدگى به وضعٌت مطبوعات است .به
گفته وى وضع قانون نظارت بر مطبوعات در چٌن براى تقوٌت نظارت عمومى بر تخلفات و
مشكالت دٌگر در اٌن عرصه سودمند بوده و نظارت بر كار خبرنگارى در چٌن را قانونمند مى كند.
وى همچنٌن تاكٌد كرد« :خبرنگارانى كه در برخى روٌدادها خوب عمل كرده و پوشش خبرى خوبى
از آن داشته اند ،بٌهوده و بدون دلٌل مورد آزار و اذٌت و بازجوٌى قرار گرفته اند و حقوق آنها
پاٌمال شده و حتى مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند .در برخى موارد نٌز بعضى خبرنگاران بدون
مسئولٌت پذٌرى اقدام به انتشار اخبار نادرست كرده و از برخى شركت ها و افراد نٌز باج خواهى
كرده و ٌا تهدٌد به انتشار اخبار منفى درباره آنان كرده اند».
نماٌنده كنگره ملى خلق چٌن ،همچنٌن تصرٌح كرد« :قانون مطبوعات باٌد به گونه اى وضع شود
كه حقوق خبرنگاران در آن مراعات شده و وضعٌت خبررسانى و پوشش خبرى نٌز تشرٌح شود.
براساس اٌن قانون  ،كسانى كه مانع اطالع رسانى خبرنگاران درباره واقعٌات مى شوند ،باٌد به
شدت مورد مجازات قرار گرفته و نظارت مردمى بر آنان اعمال شود تا بدانند كه نمى باٌستى حقوق
مردم را درخصوص دستٌابى به اطالعات درست پاٌمال نكنند .در اٌن قانون باٌد به اخالق خبرنگارى
به صورت حرفه اى توجه شده و نظارت مطبوعاتى كامالً تشرٌح شود و براساس آن هر خبرنگارى
كه به دنبال تامٌن منافع شخصى است ،مورد مجازات قرار گرفته و از چرخه كار رسانه اى بٌرون
رانده شود ».معاون اداره انتشارات و مطبوعات چٌن ،همچنٌن تاكٌد دارد« :اٌن كشور از انتشارٓ۶
روزنامه و نشرٌه ادوارى ؼٌرقانونى ،شمارى از روزنامه هاى ؼٌرقانونى به منظور محافظت از
حق مالكٌت معنوى و نظم بازار انتشارات جلوگٌرى كرده است».
به گفته وى اٌن چهارمٌن بار از سال  ٕٓٓ۰مٌالدى است كه پكن فهرست تعدادى از روزنامه ها و
نشرٌات ؼٌرقانونى را با عنوان «زباله هاى بازار فرهنگ» منتشر مى كند .براساس اعالم اداره
انتشارات و مطبوعات دولت چٌن براساس قوانٌن هٌچ سازمان و ٌا فردى حق چاپ و نشر و ٌا
واردات نشرٌات بدون مجوز دولت را ندارد .نشرٌات زبان هاى خارجى كه براى خارجٌانى كه در
چٌن كار مى كنند ،چاپ مى شود ،به دلٌل آنكه رسما ً به تصوٌب نرسٌده اند ،ؼٌرقانونى است و
امكان چاپ نخواهند داشت .اما خارجٌانى كه در چٌن كار مى كنند مى توانند از طرٌق شركت هاى
تجارتى انتشاراتى ،نشرٌات و روزنامه هاى خارجى را سفارش دهند.
گفته مى شود هم اكنون  ٔ۰/۸درصد روزنامه هاى جهان در اٌن كشور منتشر مى شود .بنابر اٌن
گزارش ،هم اكنون تعداد عناوٌن مجله هاى چٌن به حدود  ۹هزار عنوان رسٌده و حدودٓٓٔ۹
روزنامه در چٌن منتشر مى شود .ارقام نشان مى دهد چٌن از نظر تعداد روزنامه هاى چاپ و منتشر
شده در جاٌگاه نخست جهان قرار دارد و هم اكنون  ٔ۰/۸درصد روزنامه هاى جهان در چٌن منتشر
مى شود .از دٌدگاه مقامات اٌن كشور علت رشد مطبوعات در اٌن كشور ارتقاى فكرى چٌنى ها و
گسترش فرهنگ روزنامه خوانى در بٌن شهرنشٌنان چٌن است .هر چند براساس ارقام رسمى ،اٌن
كشور از نظر برخى شاخص ها در بخش مطبوعات در رتبه نخست و در برخى شاخص هاى دٌگر
نٌز در جاٌگاه مطلوبى قرار دارد ،اما فاصله چٌن با كشورهاى پٌشرفته در زمٌنه مطبوعات همچنان
زٌاد است ».در چٌن با ٌك مٌلٌارد و ٖٓٓ مٌلٌون نفوس ،بٌش از ٓٔ هزار عنوان نشرٌه منتشر
مى شود و شواهد نشان مى دهد كه براى هر ٖٓٔ هزار نفر چٌنىٌ ،ك عنوان نشرٌه وجود دارد.
حدود دو هزار عنوان از اٌن نشرٌات روزنامه ها ،بٌش از سه هزار عنوان هفته نامه و ماهنامه و

بٌش از شش هزار عنوان دٌگر فصلنامه ،سالنامه و ٌا گاهنامه هستند .اٌن نشرٌات و روزنامه ها
در مناطق خودمختار و ٌا مستقل چاپ و منتشر مى شوند.
همچنان مطبوعات آمرٌکا از اختصاص ده ها مٌلٌارد دالر برای تاسٌس شبکه اطالع رسانی چٌنی
توسط پکن خبر می دهند .دولت چٌن قصد دارد با شناساٌی خبرنگاران و مترجمٌن زبان های
مختلؾ در سراسر جهان ،شبکه اطالع رسانی ـ خبری بٌن المللی احداث کند و در مدت کمتر ازسه
سال اٌن شبکه را به بهره برداری برساند .بر پاٌه اٌن گزارش ،رسانه های ؼربی اٌن اقدام چٌن را
خٌزی برای اٌجادامپراتوری رسانه ای توسط چٌنی ها قلمداد کرده و پٌش بٌنی کرده اند که بسٌاری
از روزنامه ها  ،مجالت و شبکه های تلوٌزٌونی در دو الی سه سال اخٌر از رده خارج شده و "
امپراتوری رسانه ای " چٌن جای آن ها را اشؽال خواهد کرد .تمامی سهام اٌن شرکت عظٌم در
اختٌار دولت چٌن خواهد بود و در اولٌن قدم ،ؼول رسانه ای چٌن موسوم به " مجموعه شانگهای
" اقداماتی را برای شناساٌی خبرنگاران  ،مترجمٌن  ،هنرمندان  ،نوٌسندگان  ،انجٌنران ،داکتران
متخصص و دٌپلمات ها را آؼاز کرده و همچون شبکه عنکبوتی در حال گسترش اٌن فعالٌت در
سراسر جهان است.
در همٌن حال گزارش دٌگری می گوٌد؛ پانزده درصد ازتمام روزنامه های جهان در چٌن منتشر می
شوند و همٌن امر چٌن را به بزرگترٌن كشور دارنده روزنامه در جهان تبدٌل كرده استٌ .وروپٌن
ژورنالٌسم در گزارشی مدعی است ،آخرٌن شواهدي كه توسط دولت چٌن منتشر شده و در آن شمار
روزنامه هاٌی كه در سال دوهزاروپنج با عناوٌن و زبانها و موضوعات مختلؾ منتشر می شده اند
درج شده  ,حاكی از آن است كه اٌن كشور بزرگترٌن تولٌد كننده روزنامه در جهان است.
در حال حاضر نود روزنامه چاپی به سٌزده زبان مختلؾ تنها برای اقلٌت ها در چٌن منتشر می
شود .عالوه بر اٌن كلٌه گروه های قومی چٌنی كه هنوز زبان آنها در اٌن كشور راٌج است دارای
روزنامه و خوانندگان وٌژه خود هستند.سٌزده روزنامه خارجی نٌزدرسال دوهزاروپنج در چٌن
منتشر می شده اند كه عمده آنها به زبان انگلٌسی و روسی بوده است .اٌن روزنامه ها هم اكنون
نٌز منتشر می شوند.
در حال حاضر هداٌت رسانه ای دنٌا را شش شرکت بزرگ ،معروؾ به شش خواهران امپرٌالٌستی
تشکٌل می دهند که شامل شرکت های زٌر می باشند؛
ای اوال تاٌم وارنر که شبکه سی ان ان ( ، )CNNاٌنترنت و رسانه های چاپی را قبضه کرده و
بزرگترٌن انحصار جهانی در زمٌنه رسانه ای است و از ترکٌب ؼول بزرگ و جدٌد امرٌکن آنالٌن با
ؼول سنتی رسانه ای به نام تاٌم وارنر به وجود آمد .شرکت واٌاکام که مالک شبکه های تلوٌزٌونی
متعددی چون شبکه سراسری "CBSو شبکه تلوٌزٌونی  MTVاست.
شرکت " نٌوز کورپورٌشن" ٌا "نٌوز کورپ" که عالوه بر اٌاالت متحده در بسٌاری از کشورهای
جهان از جمله انگلٌس  ،استرالٌا ،کانادا ،هند ،هانگ کانگ  ،چٌن و اٌتالٌا نٌز سرماٌه گذاری های
کالنی کرده و در هر جای دنٌا صاحب شبکه های رادٌوٌی و تلوٌزٌونی متعددی است ،که متعلق به
ؼول ثروتمند رسانه ای جهان  ،روبرت مرداک است که عالوه بر اٌن  ،شبکه تلوٌزٌونی ماهواره
ای "فاکس" و فاکس نٌوز از شبکه های جنجالی خبرساز و همچنٌن درانگلستان شبکه تلوٌزٌونی
اسکای ( )SKYو سه روزنامه کثٌراالنتشارتاٌمز ،ساندی تاٌمز وسان را در اختٌار دارد .
شرکت والت دٌزنی بزرگترٌن شرکت رسانه ای منحصروسرگرم کننده آمرٌکا و جهان که از لحاظ
عظمت و درآمد مالی پس ازنٌوزکورپ قرار می گٌرد .اٌن شرکت که بسٌاری با شنٌدن نام آن به ٌاد
کارتون های جذاب و ملودرام سٌنماٌی و تلوٌزٌونی می افتند ،مالک شبکه تلوٌزٌونی ماهواره ای
سراسر آمرٌکا ٌعنی ای بی سی است که نقش موثری در انتشار اخبار و اطالع رسانی مردم آمرٌکا
به عهده دارد و طبق آمار سال دوهزار کمٌته نظارت بر رسانه های تصوٌری آمرٌکا ،بٌش از
هشتادوسه درصد مردم آمرٌکا و کانادا اخبارواطالعات خود را ازطرٌق اٌن شبکه و بخش خبری آن
،ای بی سی نٌوز درٌافت می کنند .شرکت برتلزمان که خواهران معروؾ آر تی ال که مجموعه ای
از شبکه های رادٌوٌی و تلوٌزٌونی و استودٌوهای فٌلمسازی هستند ،متعلق به اٌن ؼول رسانه ای
اروپا  -آمرٌکاٌی می باشند .برتلزمان همچنٌن انتشارات رندوم هاوس را در اختٌار دارد که ٌکی از

بزرگترٌن موسسه های انتشاراتی جهان قلمداد می شود و ساالنه مٌلٌون ها جلد کتاب در سرتاسر
جهان منتشر می کند.
و در نهاٌت جنرال الکترٌک از قدٌمی ترٌن شرکتهای بزرگ آمرٌکا که سابقه آن حتی به پٌش از
اختراع رادٌو و تلوٌزٌون می رسد.
اٌن شرکت مالک شبکه های ان بی سی و سی ان بی سی است .جنرال الکترٌک در اواٌل سال
دوهزاروٌک بخشهاٌی از شبکه های تلوٌزٌونی خود را با بخشهاٌی از شرکت عظٌم ماٌکروسافت
ادؼام کرد و نظارت و سرپرستی آنها را به عهده گرفت و همچنٌن بتازگی با شرکت رسانه ای
وٌوندی ٌونٌورسال ،صاحب شرکت فٌلمسازی مشهور ٌونٌورسال به توافق رسٌده است تا با
بخشهای بزرگی از اٌن شرکت بزرگ فرانسوی که از سه سال پٌش دچار مشکالت مالی فراوان شده
است  ،ادؼام شود .با چنٌن اتفاقی ؼول رسانه ای جدٌدی همتراز ای اوال تاٌم وارنر و
نٌوزکورپورٌشن اٌجاد شده است.
با اٌن تفاسٌر به نظر می رسد با توجه تجربه جهان از ورود موفقٌت آمٌز چٌنی ها در قبضه کردن
بازار اقتصادی و اخٌرا ورود پر سرو صداٌشان به بازار نظامی  ،طی سال های آٌنده باٌد شاهد
رقابت تنگاتنگی مٌان شش شرکت ٌاد شده با اٌن شرکت رسانه ای جدٌد چٌنی ها بود که به ٌقٌن با
اٌجاد شبکه ای خبری ـ تحلٌلی آؼاز و سپس به دٌگر حوزه های رسانه ای وارد خواهد شد.
اٌن كشور بٌش از ٕ هزار روزنامه ۹ ،هزار مجله و  ۸۶۵موسسه انتشاراتی دارد كه منعكس كننده
فعالٌت های كلٌه بخش های دولتی و احزاب اٌن كشورند .بٌش از ٓٓ ۰مٌلٌون چٌنی به برنامه های
حدود هزار اٌستگاه رادٌوٌی اٌن كشور گوش می دهند و ٕٓٓ اٌستگاه تلوٌزٌونی ٓٓ ٕ۹شبكه را
تحت پوشش قرار می دهند .سی سی تی وی ،تلوٌزٌون مركزی چٌن ادعا می كند كه بٌش از ٌك
مٌلٌارد بٌننده دارد .تبلٌؽات به سرعت در حال پٌشرفت است و تجارت الكترونٌكی نٌز با  ۵۰مٌلٌون
كاربر اٌنترنتی به زودی فراگٌر می شود.اما رسانه های چٌن به دلٌل نقش متفاوت تبلٌؽات در اٌن
كشور همواره زٌان ده بوده اند .هزٌنه آگهی های تلوٌزٌونی ،رادٌوٌی ،چاپی و خٌابانی اگر چه
مرتب رو به رشد است اما در سال ٖٕٓٓ كمتر از هفت مٌلٌارد دالر بود.
اصالحات و رشد و توسعه اقتصادی ،حضور گسترده سرماٌه گذاران خارجی ،توسعه اجتماعی ،باال
رفتن سطح دانش و آگاهی مردم ،ورود چٌن به سازمان تجارت جهانی ،ورود گسترده خارجٌان تحت
عناوٌن مختلؾ به چٌن ،تحصٌل قشر عظٌمی از دانشجوٌان و مسؤولٌن کشوری در خارج از چٌن،
پٌشرفت و توسعه فن آوری ارتباطات و اطالع رسانی ،الحاق هانگ کانگ و ماکائو به سرزمٌن
مادری ،ضرورت بازنگری در سٌاستهای مدٌرٌتی کشور ،تجدٌد ساختار حزبی و ورود نسل جدٌد به
تشکٌالت حزبی که خود را خٌلی مقٌد به حرکت در چارچوب خشک حزبی نمی دانند و در نهاٌت
ضرورت گسترش روابط بٌن المللی چٌن و علل و عوامل گوناگون دٌگر موجب شده جو رسانه های
گروهی و مطبوعات و رادٌو تلوٌزٌون چٌن نسبت به گذشته تؽٌٌر پٌدا کرده و از تنوع و آزادی
بٌشتری برخوردار شده و به صورت کنترول شده و برنامه رٌزی شده و به تدرٌج در چارچوب کلی
سٌاست حزب کمونٌست چٌن از وضعٌت مشهور «نه بزرگ» در زمٌنه مطبوعات ،به شراٌط
مطلوبتر فعلی منتقل شود .سٌاستگذاری واحد در زمٌنه مطبوعات ،تخصصی شدن آنان ،استفاده از
فن آوری پٌشرفته مطبوعاتی و انتشاراتی ،باال بودن کٌفٌت چاپ و صفحه آراٌی ،استفاده از تصاوٌر
رنگی ،استفاده از سوبسٌدهای دولتی ،پرهٌز از مسائل جنجالی و درگٌرٌهای مطبوعاتی در زمٌنه
مسائل داخلی و دهها امتٌاز دٌگر از وٌژگی های دنٌای رسانه های جمعی چٌن محسوب می شود که
در کنار داشتن جنبه های منفی آن را از وٌژگی های مثبت بٌشتری برخوردار کرده است.
در چٌن عمال چٌزی به نام قانون مطبوعاتی مدرن و رسمی وجود ندارد ،زٌرا رٌش و قٌچی در
دست خود دولت است و در رسانه های جمعی چٌزی به عنوان تحلٌل و تفسٌرهای سٌاسی و خبری
داخلی و بٌن المللی خاص هر نشرٌه خارج از آنچه که از سوی خبرگزاری رسمی دولت شٌن هوا
منتشر می شود ،وجود ندارد .در واقع می توان گفت برای رسانه های گروهی چٌن منبع تحلٌل و
خبری ؼٌر از شٌن هوا مجاز به استفاده نٌست .هر خبر و تحلٌلی که از سوی اٌن بنگاه خبری
منتشر شود قابل چاپ است در ؼٌر اٌن صورت هٌچ نشرٌه ای مجاز به چاپ هر گونه خبری نٌست.

اگرچه اٌنترنت و ساٌتهای خبری مستقل و عمده مستقر در خارج ،اٌن انحصار خبری و تحلٌلی را
نقض کرده اند .ولی به صورت رسمی اٌن سلطه همچنان در اختٌار خبرگزاری شٌن هوا است .حتی
روزنامه های مهم و معتبری همچون روزنامه مردم ،چاٌنا دٌلی ،عصر پکن ،جوانان و  ..که
مسؤوالن آنان از عمده مقامات حزبی و دولتی هستند نٌز مجاز به چاپ و انتشار خبر ،خارج از
شبکه خبری شٌن هوا نٌستند .همٌن عادت به اتکا به ٌک منبع خبری تا کنون مانع از آن شده که
جامعه مطبوعاتی مستقل از دولت شکل بگٌرد و خبرنگاران و تحلٌلگران مطبوعاتی جرأت و
جسارت پٌدا کرده پا را فراتر از خطوط قرمز تعٌٌن شده از سوی شورای مطبوعاتی و رسانه ای
چٌن بگذارند را ندارند .اصال در سٌستم قضاٌی دولت چٌن هم مقررات خاص جامعی برای برخورد با
جراٌم مطبوعاتی تعرٌؾ نشده است و در موارد نادری که جرمی اتفاق افتاده به صورت موردی و
بر اساس تصمٌم مقامات باال برخورد شده و اٌنگونه تصمٌم انعکاس آنچنانی هم در مطبوعات و
رسانه های گروهی نداشته است .لذا ٌکی از چالشهای پٌش روی دولت برای تشکٌل بنگاههای
بزرگ رسانه ای و اجازه فعالٌت به بخش خصوصی و مؤسسات رسانه ای خارجی ،نداشتن قوانٌن
و مقررات الزم در اٌن زمٌنه است که در اٌن فرصت باقٌمانده تا ورود به آن شراٌط باٌد برای آن
چاره اندٌشی کند.
با ورود چٌن به سازمان تجارت جهانی و ضرورت رعاٌت قوانٌن و مقررات بٌن المللی و تالش
بخش خصوصی و سرماٌه گذاران و شرکتهای خارجی برای ورود به صنعت مطبوعات و رسانه
های گروهی چٌن ،موجب شده دولتمردان که در حال حاضر کنترل کامل رسانه های رٌز و درشت
گروهی را در اختٌار دارند برای روٌاروٌی با چالشهای پٌش روی و جلوگٌری از خارج شدن رسانه
ها از چارچوب نظارتی و کنترولی دولت و آماده سازی بخش رسانه ها برای روز مباداٌی که احتماالً
بخشی از اٌن صنعت توسط بخش خصوصی و سرماٌه گذاران خارجی کنترول خواهد شد و برای
اٌجاد توان رقابت با آنان برنامه رٌزٌهای متعدد کوتاه مدت و بلندمدتی را در حال اقدام دارند که مانع
از خارج شدن اٌن بخش حساس از کنترل کامل دولت شوند.
برنامه کوتاه مدت چند ساله دولت در زمٌنه جراٌد و رسانه های گروهی همچنان دفاع از کنترل
دولتی و مٌدان ندادن به بخش خصوصی بوٌژه سرماٌه گذاری خارجی حداقل تا فرصت معٌن برای
ورود به اٌن صحنه است .بخش رسانه های گروهی همچنان برای ورود خارجٌان بسته است و آنان
اجازه فعالٌت در اٌن زمٌنه را ندارند .دولت با اٌن تصمٌم در نظر دارد که با استفاده از فرصت
تأخٌری و اجرای برنامهای بلندمدت ،حداقل حضور پر قدرت دولت در کنترل و هداٌت بخش رسانه
ها را در آٌنده ای که دٌگران نٌز وارد صحنه رقابت خواهند شد حفظ نماٌد.
ٌکی از برنامه های بلند مدت دولت چٌن برای حفظ سلطه خود در صحنه رسانه های جمعی ،ادؼام
کلٌه شرکتها و مؤسسات مطبوعاتی و رسانه ای (ؼٌر از فٌلم و سٌنما) در سه بنگاه بزرگ رسانه
ای است که حداقل سرماٌه های هر کدام از آنان بٌش از ده مٌلٌارد دٌوان ( 1/2مٌلٌارد دالر) خواهد
بود .اٌن طرح کلٌه موسسات رسانه ای اعم از شبکه های تلوٌزٌونی ،رادٌوٌی ،اٌنترنتی ،روزنامه
ها و مطبوعات و چاپخانه ها و به طور کلی تمام بخشهای رسانه ای دولتی را شامل خواهد شد.
اگرچه پٌاده کردن اٌن طرح به ٌک تالش همه جانبه و طوالنی مدتی نٌاز دارد ولی دولت برای فاٌق
آمدن بر چالش پٌش روی چاره ای ؼٌر از اجرای آن نداردٌ .کپارچه کردن بخش رسانه های
گروهی که در حال حاضر بر اساس چارت تشکٌالتی دولت مرکزی ،دولتهای محلی و منطقه ای
تشکٌل شده و هر کدام وٌژگی منطقه ای خاص خود را دارد و اٌجاد سٌستم مدٌرٌتی قوی که بتواند
ؼول مطبوعاتی به اٌن گستردگی را کنترول و هداٌت نماٌد از توان فعلی مدٌرٌت دولتی خارج است
و دست اندرکاران بخش رسانه ای دولت و سٌاستگذاران اٌن کشور به شدت به دنبال ٌافتن راه حل
های مناسب جهت پٌاده کردن اٌن سٌستم هستند و در اٌن زمٌنه از بنگاههای سراسری کشورهای
توسعه ٌافته ؼربی به وٌژه آمرٌکا ،همچون تاٌم وارنر برادر ( TIME WARNER
 )BROTHERو  ...الگوبرداری کرده است و از تجربٌات آنان در اٌن خصوص استفاده خواهند
کرد .در واقع دولت چٌن در نظر دارد روش کنترول مستقٌم فعلی را به روش کنترولی از طرٌق
سلطه بی چون و چرا بر صحنه رسانه های گروهی و جمعی به دست آورد .کارشناسان معتقدند

اجرای اٌن سٌستم اگرچه مشکالتی را در پی خواهد داشت ،ولی به دلٌل برخورداری مؤسسات
گوناگون رسانه از مشابهتهای فراوان و مشخص بودن محدوده آن ،امکانپذٌر است .روال عادی
مثبت دولت چٌن در اجرای پروژه های بزرگ اٌن چنٌنی در اٌن است که ابتدا ٌک طرح را به
صورت آزماٌشی در ٌک منطقه و شهر و ٌا والٌت خاصی به مورد اجرا گذاشته و در صورت به
دست آمدن نتاٌج مثبت و پس از رفع مشکالت و نواقص و موانع احتمالی آن ،طرح کلی را در
سراسر کشور بدون اٌجاد بحران خاص به مورد اجرا می گذارد.
دولتمردان چٌن با اٌجاد نهادهای مشورتی ؼٌر دولتی در سطح مراکز مطالعاتی و پژوهشی و با
ٌاری گرفتن از صاحبنظران چٌنی و مطالعه روٌه سٌاسی ،مدٌرٌتی و تجربٌات ساٌر کشورها در امر
نحوه برخورد با موضوع رسانه های جمعی و تعٌٌن محدوده آزادٌهای مطبوعاتی بر اساس نٌاز
شراٌط فعلی جامعه چٌن از ،عقل جمعی برای روٌاروٌی با هر پدٌده رٌز و درشت استفاده کرده و از
اٌن رهگذر ضمن حل مشکالت و معضالت ،منافع مادی و معنوی فراوانی را به دست آورده و کشور
را در مواقع بحرانی ،همچون بحران فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق ،نه تنها از ورطه سقوط
و از هم پاشٌدگی نجات داده اند بلکه بر شتاب توسعه اقتصادی و اٌجاد رفاه اجتماعی و تقوٌت
ساختار فرهنگی و آزادٌهای تدرٌجی اجتماعی نٌز افزوده اند.
دولت چٌن برای تقوٌت زٌر ساختهای توسعه اقتصادی تالشهای فراوانی به عمل آورده که ٌکی از
آنان توسعه مخابرات و شبکه های ارتباطٌی به وٌژه شبکه اطالع رسانی و اٌنترنت است .تکنالوژي
اٌنترنت برای اولٌن بار در سال  1978همزمان با آؼاز اصالحات در چٌن به کارگرفته شد و سپس
سال به سال دامنه آن گسترش ٌافت .طبق آخرٌن آمار اعالم شده ،در حال حاضر در چٌن بٌش از
چهل وپنج مٌلٌون کاربر اٌنترنتی وجود دارد که اٌن کشور را از نظر تعداد کاربران اٌنترنت پس از
آمرٌکا و جاپان در مکان سوم جهان قرار داده است.
دولت اٌن کشور با برنامه رٌزی دقٌقی و حساب شده تالش کرده ضمن همگانی کردن استفاده از
شبکه اطالع رسانی اٌنترنت تا حد ممکن از عوارض جانبی آن نٌز بکاهد .از طرٌق اٌجاد بٌش از
ششصد پاٌگاه مهم اطالع رسانی ،اؼلب اطالعات سالم و مفٌد مورد نٌاز بخشهای مختلؾ علمی،
آموزشی ،صنعتی ،تفرٌحی ،فرهنگی و هنری مردم را به زبان چٌنی ترجمه و ٌا تهٌه نموده و از
طرٌق اٌن پاٌگاهها در اختٌار مردم قرار داده و برای جلوگٌری از ورود کاربران به پاٌگاههای ؼٌر
مجاز از سدهای آتشٌن و کنترول به وسٌله مدٌران ساٌتها و در نهاٌت کنترول و نظارت از طرٌق
خطوط تلفونی و شبکه مخابرات مانع از دسترسی آنان به اطالعات ؼٌر مجاز اخالقی و سٌاسی شده
و نوعی کنترول و نظارت همه جانبه را در اٌن بخش اعمال کرده است.
تاکنون در چٌن اطالعات مکتوب صرفا از طرٌق شبکه مخابرات در دسترس مردم قرار می گرفت
ولی از اٌن پس شبکه های تلوٌزٌونی کبلی نٌز که بٌش از چهارصد مٌلٌون نفر را در اٌن کشور
تحت پوشش دارند ،به رقٌب سرسختی برای مخابرات تبدٌل خواهند شد .ارزش افزوده خدمات اطالع
رسانی از طرٌق شبکه های تلوٌزٌونی کبلی برای قشر عظٌمی از جمعٌت چٌن و پخش فٌلم و
اطالعات مورد در خواست بٌنندگان می تواند زمٌنه جدٌدی برای توسعه و کسب درآمد شرکتهای
پخش تلوٌزٌونی به وٌژه شبکه های کبلی فراهم سازد.
گسترش شبکه های تلوٌزٌونی و اصالحات صورت گرفته در قوانٌن و مقررات کنترول و نظارت بر
رسانه های عمومی موجب شده که بخش خصوصی حداقل در زمٌنه تولٌد برنامه های تلوٌزٌونی
بخش دولتی را به چالش کشٌده و در اٌن زمٌنه سلطه خود را بر بازار تولٌد فٌلم و سلایر و برنامه
های متنوع تلوٌزٌونی بگستراند .با توجه به فاصله زٌاد بٌن عرضه و تقاضا و کم هزٌنه تر بودن
تولٌدات بخش خصوصی ،در حال حاضر اؼلب شبکه های تلوٌزٌونی تولٌد برنامه های خود را به
بخش خصوصی واگذار کرده و هزٌنه خرٌد اٌن برنامه ها را نٌز از طرٌق پخش آگهی های تولٌد
کنندگان صنعتی بخش خصوصی تأمٌن می کنند .در واقع می توان گفت در حال حاضر بخش دولتهای
تنها کنترل و نظارت بر اجرای قوانٌن و مقررات را در دست داشته و سٌاستگذاری می کند و اٌن
تولٌد کنندگان بخش خصوصی هستند که نٌازهای شبکه های تلوٌزٌونی را ازنظر برنامه تامٌن می
کنند.

بخش خصوصی حدود نود درصد برنامه های شبکه های کبلی را تولٌد می کنند و در مورد شبکه
های ؼٌر کبلی هم سهم عمده ای را به خود اختصاص داده اند.
چون تأمٌن برنامه برای انبوه شبکه های تلوٌزٌونی موجود و همزمان مدٌرٌت بر اٌن مجموعه
کاری شاق و طاقت فرسا است .لذا بخش تولٌد با استفاده از امکانات بخش خصوصی و تولٌدات
مشترک و مبادله و خرٌد برنامه از کشورهای خارجی نٌاز خود را تأمٌن می کند و پس از اصالحات
خٌل عظٌمی از تولٌدات شرکتهای خارجی در زمٌنه های علمی ،آموزشی ،ورزشی ،تفرٌحی و
سرگرمی و فٌلم و سلایر با دوبله شدن به زبان چٌنی و در برخی موارد با زٌر نوٌس چٌنی از شبکه
های گوناگون پخش می شود و اٌن بازار عظٌم ،تولٌد کنندگان خارجی را نٌز علٌرؼم محدودٌتهای
اعمال شده از سوی دولت به اٌن وادی کشانده و آنان با پذٌرش همه مقررات ،به تولٌد مشترک و
حتی در زمٌنه پخش مستقٌم برنامه های تلوٌزٌونهای خارجی در مناطقی خاص با شبکه های
تلوٌزٌونی چٌن همکاری می کنند .ولی با همه اٌن اوضاع و علٌرؼم تالش بدون وفقه چٌن برای
جذب سرماٌه های خارجی در بخش اقتصادی و صنعتی ،دولتمردان اٌن کشور همچنان مانع ورود
سرماٌه خارجی به بخش رسانه های عمومی شده و کنترول خود را در اٌن خصوص حفظ کرده اند.
به اعتقاد کارشناسان و تحلٌلگران امور رسانه های جمعی ،گشاٌش بازار رسانه های عمومی چٌن
به روی سرماٌه گذاران خارجی ٌک روند طوالنی و تدرٌجی را طی خواهد کرد و افق آٌنده برای
ورد سرماٌه های خارجی به اٌن بخش ولو در دراز مدت باز است و همکارٌهای محدود کنونی آنان
با چٌنی ها در واقع به خاطر امٌدی است که به بازار آٌنده اٌن کشور دارند.

خبرگزاری شٌنهواو رادیو بینالمللی چین

شٌنهوا آژانس مطبوعاتی رسمی دولت جمهوری خلق چٌن و بزرگترٌن مرکز جمع آوری اطالعات
و کنفرانسهای مطبوعاتی در چٌن است .خلق چٌن دارای دو خبرگزاری است:
خبرگزاری شٌنهوا
و سروٌس خبری چٌن.
خبرگزاری شٌنهوا در مقاٌسه با خبر گزاری روٌترز که پرسونلی هزاروسه صد نفری دارد،با
پرسونلی بٌش از ده هزار نفر در سً ٌک دفتر داخلی و صدوهفت دفتر بٌنالمللی خود – به ازای
هروالٌت ٌک دفتر بعالوه ٌک دفتر نظامی  -به گردآوری و پخش اطالعات میپردازد .عالوه بر
خبرگزاری ،شٌنهوا موسسهای انتشاراتی است که بٌست روزنامه و دوازده مجله را با تٌراژی بالػ
بر ده مٌلٌون نسخه نٌز به چاپ میرساند .شٌن هوا دٌلی تلگراؾ روزنامه متعلق به اٌن خبرگزاری
است .خبرگزاری شٌن هوا همچنٌن بزرگترٌن آرشٌؾ عکس را با مجموعهای تارٌخی از دو مٌلٌون
تصوٌر گردهم آورده است.
پکن بودجه اختصاصی خود به خبرگزاریها را به طور مٌانگٌن هفت فٌصد کاهش داده است .در
حال حاضر چهل فٌصد هزٌنههای شٌنهوا از بودجه دولتی تامٌن مٌشود .شٌنهوا با نام خبرگزاری
چٌن سرخ ( )Red China News Agencyدر سال  1931شروع به کار کرد و در سال
 1937به نام فعلی خود تؽٌٌر تام داد .از سال  1944انتشار اخبار به زبان انگلٌسی را آؼاز کرد .و
در سال  1947اولٌن شعبه خارجی خود را در لندن اٌجاد کرد.

با روی کار آمدن کمونٌستها در چٌن ،نماٌنده حزب کمونٌست در کشورهاٌی بوده است که کشورش
نماٌنده دٌپلماتٌک نداشته به همٌن جهت به عنوان چشم و زبان حزب کمونٌست توصٌؾ مٌشده
است .دفتر مرکزی اٌن خبرگزاری در پکن واقع شده است و در مصر ،ماکااو و هانگ کانک
شعبههای منطقهای دارد .اٌن خبرگزاری اخبار را به چند زبان رسمی دنٌا از جمله چٌنی ،انگلٌسی،
اسپانٌاٌی ،روسی ،فرانسوی و عربی به همراه عکس منتشر میکند .اٌن خبرگزاری با بٌش از صد
خبرگزاری جهان قراداد مبادله خبری  -فنی دارد و قرار داد.
رادٌو بٌنالمللی چٌن  -سوم دسامبر سال  1941تاسٌس شد .اٌن رادٌو هدؾ از تاسٌس آن را
ارتقای درک و دوستی متقابل چٌن با مردم کشورهای دٌگر جهان اعالم کرده است .رادٌو بٌن المللی
چٌن روزانه دوصدونود ساعت برنامه به چهل وسه زبان برای سراسر جهان پخش میکند که شامل
اخبار ،امور جاری و موضوعات سٌاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و علمی و فنی است .اٌن رادٌو در
عٌن حال ٌک بخش فارسی هم دارد .بخش فارسی رادٌو بٌن المللی چٌن در پانزده اکتبر سال 1957
تاسٌس شده است .رادٌو بٌن المللی چٌن به ؼٌر از اخبار چٌن و جهان ،برنامههای گوناگونی مانند
حوادث بٌنالمللی ،حوادث چٌن ،روٌدادهای اقتصادی چٌن ،اقلٌتهای چٌن ،برترٌنهای چٌن،
گردشگری در چٌن ،جهان ورزش ،صندوق پستی شنوندگان دائرة المعارؾ چٌن ،حکاٌات و لطاٌؾ،
جامعه و زندگی ،موسٌقی ،آموزش زبان چٌنی و فرهنگ چٌن دارد.

وساٌل اطالعات جمعً درهند ( بزرگترٌن دموکراسً دنٌا)

تارٌخ آؼاز انتشار مطبوعات در هند به  ٕٕٓ( ٔ۰۵۸سال پٌش) برمیگردد .روزنام ٔه حبلالمتٌن که
از قدٌمیترٌن مطبوعات فارسی زبان است توسط «مؤٌداالسالم» در کلکته نٌز منتشر میشدهاست.
هند بزرگترٌن کشور در زمٌنه چاپ مطبوعات است .آمار رسمی ارائه شده تا پاٌان ماه مارچ
 ،ٕٓٓ۶حاکی از تعداد ٖ ۶ٕ٫۰۵روزنامه و نشرٌه در حال انتشار در سراسر هند میباشد که ٖٕٔ
زبان را شامل میشود .روزنامه تاٌمز آو اٌندٌا با شمارگان بٌش از  ٖ.ٔ۰مٌلٌون ،پرتٌراژترٌن
روزنامه انگلٌسی زبان جهان است .همچنٌن بٌش از ٓ ٔ۰کانال تلوٌزٌونی ماهوارهای از داخل هند
برنامه پخش میکنند که  ٔ۹کانال دولتی و بقٌه خصوصی هستند .صنعت فٌلمسازی هند بزرگترٌن
صنعت سٌنمای دنٌاست .هر سال در هند بٌش از ٓٓ ۹فٌلم ساخته میشود که اٌن تعداد بسٌار بٌشتر
از رقم تولٌدات سٌنماٌی آمرٌکاست .محصوالت بالٌوود ٌا مرکز ساخت فٌلمهای تجارتی هند در اٌن
کشور و بسٌاری از کشورهای دٌگر به وٌژه کشورهای منطقه محبوبٌت فراوانی دارد.بر اساس
قوانٌن هند ،خارجٌان میتوانند تا  ٕ۶درصد در زمٌنه رسانههای خبری در هند سرماٌهگذاری کنند.
نماد استقالل و دموكراسً ملت هند همه عمر در راه آزادي پٌكاركرد .مردي كه چهره درخشان
نبردهاي ملت هند در راه كسب استقالل و افتخاري براي جهان سوم و كشورهاي ؼٌرمتعهد بود در
هفتاد و پنج سالگً چراغ عمرش خاموش شد .او جواهر لعل نهرو نام داشت كه وقتً خبر مرگ او
را در ٕ۵ماه مه  ٔ۹۶۰خبرگزارٌهاي جهانً مخابره كردند براي همه هند و جهانً كه براي آزادي

و دموكراسً در پٌكار بود بس گران آمد .نهرو در جوانً درانگلستان دانشجو بود و عضو كانون
وكالي آن كشور شد .نهرو در بازگشت به هند عضو حزب كنگره هند شد و در سال ٔ۹ٔ۵عضو
هٌأت رهبري آن گردٌد.
نهرو ازتحسٌن كنندگان راه مهاتماگاندي در راه كسب استقالل هند شد.
بتدرٌج روابط دوستانه گاندي و نهرو سخت محكم گردٌد .انقالب هند كه با فرمان گاندي مبنً بر عدم
اطاعت از فرامٌن ناٌب السلطنه هند و راهپٌماًٌ نمك (نمك درانحصار انگلٌسٌها بود با عوارض
زٌاد) در آرامش شروع شد گام بزرگً در راه استقالل هند تلقً شد .نخست وزٌر فقٌد هند بسرعت
از رهبران برجسته انقالب هند گردٌد.
جواهر لعل نهرو تالش زٌاد كرد كه در هند به دور از قدرتهاي شرق و ؼرب ٌك نوع سوسٌالٌسم در
آزادي اجرا كند كه كامالً دموكراسً تحقق ٌابد و اٌن مردم باشند كه سرنوشت خود را به دست
گرفته و ضمنا ً عدالت اجتماعً برقرار شود و هند در راه تعدٌل ثروت گام بگذارد.
محبوبٌت نهرو آنچنان زٌاد بود كه پس از او ملت هند دخترش اٌندٌرا گاندي را به نخست وزٌري
برگزٌد .جواهر لعل نهرو در سال ٔ۵۵۹به دنٌا آمد.
اٌن هندي جوان و مبارز مدتها در زندان انگلٌسٌها بود و آثاري از خود به جاي گذاشت كه به اكثر
زبانها از جمله پارسً ترجمه شده است .درنامه هاًٌ كه از زندان به دخترش نوشته است سٌاست
جهانً و نقش دول استعمارگر را به خوبً بٌان كرده است.
دموکراسی هند بر خالؾ دموکراسیهای ؼربی که راه بقای خود را جداٌی دٌن و سٌاست میدانند در
ارتباط اصولمندی است که بٌن دٌن و دولت اٌجاد شده است .برای آنکه آسٌبی به استقالل نسبی
گروههای قومی و فرهنگی وارد نٌاٌد سکوالرٌسم هندی متعهد بر آزادی و برابری همه گروههای
مذهبی میشود .اگرچه مرزهاٌی وجود دارد که بٌن حوزههای دٌنی و دولتی تماٌز اٌجاد میکند اما
به شکل ؼربیاش دٌواری بٌن دٌن و دولت وجود ندارد.
امروز ،شش دهه پس از استقالل اٌن شبه قاره از استعمار انگلستان ،هند به بزرگترٌن دموکراسی
دنٌا تبدٌل شده است و با رشد اقتصادی سرٌع در چند سال اخٌر قصد دارد که به ٌکی از ؼول های
اقتصادی جهان در قرن بٌست وٌک تبدٌل شود .هند کشوری است که با وجود تمام تفاوت ها
همچنان به دموکراسی پاٌند است .هٌچ کشور دٌگری در جهان وجود ندارد که تمام اٌن فرقه های
مختلؾ را با زبان های گوناگون و تفاوت های مذهبی و فرهنگی را در کنار تنوع جؽرافٌاٌی و
تفاوت توسعه اقتصادی در آؼوش داشته باشد .در سال نوزده چهل وهفت ،رهبران هند کشوری را
اداره می کردند که ٌک مٌلٌون نفر جان خود را از دست داده بودند ،سٌزده مٌلٌون نفر آواره بودند
و روپٌه ،واحد پول هند ارزشی نداشت و درگٌرٌهای فرقه ای همچنان به مجروح شدن انسان های
می انجامٌد.
وجود تمام اٌن مشکالت و چالشهای اداره ٌک کشور جدٌد ،متحد کردن بخش های شکوهمند هند به
ٌک هند متحد و سازمان دادن دوباره ارتش از هم پاشٌده شصت سال پٌش رو به روی رهبران هند
قرار داشت .اما هند از مٌان تمام اٌن ضعفها با قدرت هر چه تمام تر قد برافراشت .هند به جای
آنکه به نام اتحاد ،تفاوت ها را سرکوب کند ،از اٌن تفاوت ها به طور سازمان ٌافته استفاده کرد.
تمام گروه ها و عقاٌد ،اٌدئولوژی ها و تفکرات در هند حماٌت می شوند و با ٌکدٌگر دقابت می
کنند.
اٌن همٌشه آسان نٌست .هند درگٌرٌهای فرقه های مختلؾ را به خود دٌده است .درگٌری های دٌنی
( که اؼلب بٌن هندو ها و مسلمانان است) و مذهبی و از هم پاشٌدگی همٌشه هند را تهدٌد می کرده
است .با وجود تمام اٌن فشارها و کشمکش ها هند همٌشه به عنوان ٌک کشور آزاد با احزاب
گوناگون از آزمون های دموکراسی سربلند بٌرون آمده است .برای به دست آوردن چنٌن دموکراسی
رهبران هند بسٌار تالش کردند .ماهاتما گاندی ،پدر هندوستان دموکراسی را به هند قبوالند.
جواهر نهرو ،اولٌن نخست وزٌر هندوستان که طوالنی ترٌن دوره نخست وزٌری در هندوستان نٌز
از آن او است در تمام طول زندگی سٌاسی خود عادت های دموکراسی را به مردم کشورش ٌاد داد:
دٌکتاتورها را تحقٌر می کرد و عملکرد مجلس را محترم می شمرد و طرفدار قانون اساسی بود.

به عنوان ٌک نخست وزٌر ،نهرو دموکراسی نو پای هند را به خوبی تربٌت کرد .به عنوان مثال وی
وقتی به طور علنی از ٌک قاضی انتقاد کرد ،روز بعد در نامه ای از رٌٌس دادگاه هند معذرت
خواهی کرد .با وجود آنکه وی هٌچ رقٌب سرختی نداشت اما هرگز فراموش نکرد که قدرت خود را
از مردم هند گرفته است .با وجود فرقه های مختلؾ در هند سٌاست ،اٌمنی ضعٌفی دارد اما مردم
هند به اٌن واقعٌت را پذٌرفته اند که در کشوری زندگی می کنند که رنگ ها و فرهنگ و عقاٌد در
آن وجود دارد که همه دراطراؾ ٌک دموکراسی گرد هم آمده اند و رسٌدن به چنٌن دموکراسی ای
در ساٌه اٌن باور به وجود آمده است که در هند مردم به اٌن عقٌده رسٌده اند که نٌازی نٌست که
همٌشه با تمامی مسائل موجود موافق باشند به جز در مواقعی که قانون به شما اجازه می دهد که
مخالفت کنٌد .هندوستان از تمامی چالشهاٌی که در اٌن شصت سال با آن رو به رو شده است
سربلند بٌرون آمده است چرا که به توافق رسٌده اند که چگونه بدون بدون توافق تمام گروه ها به
اداره امور بپردازند.
به عنوان مثال در هند تمام مذاهب اجازه دارند که ابراز وجود کنند و هٌچکدام بر دٌگری برتری
ندارند .اٌن حقوق خاص تمام مذاهب را شامل می شود و به عنوان مثال مسلمانان با قوانٌن خود
اداره می شوند .هندوستان بشقابی است که در آن ؼذاهای گوناگون چٌده شده است .هر ؼدا طعم
خاص خود را دارد و لزوما با ٌکدٌگر ترکٌب نمی شوند اما همه ؼذای ٌک بشقاب هستند .دٌگر
کسی از برهم پاشٌدگی هندوستان به طور جدی حرؾ نمی زند.
دموکراسی هند اشتؽال فکری نخبگان اٌن کشور نٌست .درآمرٌکا اکثرٌت قشر فقٌر اجتماع در رای
گٌری شرکت نمی کنند .اٌن در حالی است که قشر فقٌردرهند اکثرا درانتخابات اٌن کشور شرکت می
کنند .در هندوستان ،جاٌی که هشتادوٌک درصد جمعٌت آن را هندو ها تشکٌل می دهند تمامی
اقشار جامعه از مسلمان و کاتولٌک ،زن و مرد می توانند پست های کلٌدی را عهده دار شوند اٌن
در حالی است که آمرٌکا ،قدٌمی ترٌن دموکراسی جهان هنوز رٌٌس جمهوری زن ،سٌاه پوست و
ؼٌر مسٌحی به خود ندٌده است .دموکراسی برای تمام هندٌهای فضاٌی برای نشان دادن هوٌت خود
به وجود آورده است .چنٌن اٌده ای کشوری را به وجود آورده است که سزاوار اٌن است که
شصتمٌن سال تولد خود را به بهترٌن شکل جشن بگٌرد.
تارٌخ آؼاز انتشار مطبوعات در هند به ( 1785دوصد وبٌست سال قبل) بر مًگردد و جالب آنكه
روزنامه حبلالمتٌن كه از قدٌمًترٌن مطبوعات مًباشد نٌز توسط «موٌداالسالم» كاشانً در كلكته
منتشر مًشده است  .هند بزرگترٌن كشور در زمٌنه چاپ مطبوعات است .آمار رسمً اراٌه شده ،
حاكً از تعداد هزاراران روزنامه و نشرٌه در حال انتشار در سراسر هند مًباشد كه  123زبان را
شامل مًشود .روزنامه تاٌمز آواٌندٌا با بٌش از  2/5مٌلٌون نسخه تٌراژ ،پرتٌراژترٌن روزنامه
انگلٌسً زبان جهان مًباشد .
همچنٌن بٌش از ٌک صدوچهل كانال تلوٌزٌونً ماهوارهاي از داخل هند برنامه پخش مًكنند كه
نوزده واحد آنها دولتً و بقٌه خصوصً هستند .
اصحاب مطبوعات هند به عنوان ٌكً از پرچمداران مبارزه علٌه استعمار انگلٌس داراي قدمت و
سابقه دٌرٌنهاي در نشر داشته و فراز و نشٌب تارٌخ مطبوعات اٌن كشور را تجربه كردهاند .از
قدٌمًترٌن روزنامههاي در حال انتشار در هند ،مًتوان روزنامههاي «استٌتسمن»« ،مومباي
سماچار»« ،تاٌمز آواٌندٌا»« ،پاٌونٌر»« ،هندو» و «ترٌبٌون» را نام برد كه تارٌخ تاسٌس آنها به
ترتٌب 1878 ،1864 ،1838 ،1822 ،1818و  1881بر مًگردد .
پس از استقالل هند ،مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسً كشور معرفً و حق آزادي بٌان در
بند  (a) (1) 19قانون اساسً هند (مصوب نوزده پنجاه) به عنوان ٌكً از حقوق بنٌادي مردم
شناخته شد .مطبوعات ،رشد فزاٌندهاي كردند بطورٌكه مجموع تٌراژ مطبوعات روزانه تا سال
 1957به  3/15مٌلٌون ،تا سال  1962به ده مٌلٌون و امروز بٌش از نود مٌلٌون نسخه در روز
رسٌده است .به تدرٌج ،نهادي رسمً دولتً و ؼٌردولتً براي اداره امور مطبوعات كشور شكل
گرفتند .اكنون كلٌه امور مربوط به مطبوعات و رسانهها از جمله وضع قوانٌن ناظر بر

سرماٌهگذاري خارجً در حوزه رسانه ،برقراري همكاريهاي بٌنالمللً رسانهاي ،مدٌرٌت آگهًهاي
دولتً ،و پشتٌبانً از واحدهاي مطبوعاتً برعهده «وزارت اطالعات و دادهپراكنً» مًباشد.
اٌن وزارتخانه داراي سه زٌرمجموعه است - ،بخش رادٌو تلوٌزٌون شامل :رادٌو سراسري هند و
دوردارشان (شبكه تلوٌزٌونً ملً هند)  -بخش مطبوعات شامل ،شوراي مطبوعات هند و شاخه
اطالعات مطبوعات  -بخش فٌلم شامل :هٌات مدٌره جشنوارههاي فٌلم ،تعاونً ملً گسترش فٌلم و
شوراي مركزي تاٌٌد فٌلم .
شوراي مطبوعات هند متولً حراست از آزادي مطبوعات و حفظ ارتقاي استانداردهاي مطبوعات و
بنگاههاي خبري در هند مًباشد و شاخه اطالعات مطبوعات نٌز وظٌفه انتشار اطالعات مربوط به
سٌاستها و برنامههاي دولت براي رسانههاي نوشتاري و الكترونٌك را برعهده دارد« .موسسه
ارتباطات جمعً هند» وابسته به همٌن وزارتخانه نٌز مهمترٌن نهاد دولتً در زمٌنه دورههاي
آموزشً و پروژههاي تحقٌقاتً در حوزه روزنامهنگاري محسوب مًگردد.
آنچه روزنامهنگاران هندوستان از وضعٌت مطبوعات در هندوستان مًگوٌند ،در كشوري كه
سالهاي سال است دموكراسً را تجربه مًكند و هٌچ تجربهاي از كودتا در آن مشاهده نمًشود،
اٌن گزارهاي باورپذٌر است .محمد ارشد ،روزنامهنگار هندي با خوشحالً از شراٌط حاكم بر
مطبوعات هند مًگوٌد كه صرؾنظر از روحٌه خوشبٌن اهالً اٌن سرزمٌن ،مًتواند بابت آزادي
بًحد و حصر مطبوعات اٌن كشور باشد .او در توضٌح اٌن آزادي مًگوٌد« :ما جلو نخستوزٌر هم
هر آنچه بخواهٌم مًگوٌٌم و مًنوٌسٌم ».با اٌن حساب تكلٌؾ پاسخ به پرسش ما در مورد آزادي
بٌان در هند واضح است« :آزادي بٌان در همه حوزهها وجود دارد ».به گفته راشد ،بٌشتر
مطبوعات در هند مستقل هستند و وابستگً دولتً ندارند .همچنٌن بٌش ازصدوچهل كانال تلوٌزٌونً
ماهوارهاي از داخل هند برنامه پخش مًكنند كه نوزده واحد آنها دولتً و بقٌه خصوصً هستند.
عنوان نابؽه ٌاد مًشود .او در شعرگوًٌ و نثرنوٌسً ٌکسان قدرت داشت.
از رابٌندر نات تاگور به
ِ
منظومة معروؾ وي «گٌتا ْن َجلً» جاٌزة نوبل و شهرت جهانً را کسب کرده و بهزبانهاي گوناگون
دنٌا برگردانده شده است .نوشتههاي وي در مجلّهها و روزنامههاي بنگالً بهچاپ مًرسٌد و
کار نوٌسندگً را آؼاز کرده و
خوانندگان را بهوجد مًآورد .در ابتداي سنِّ شعور با ذوق فراوان ِ
گفته مًشود که در سنِّ دوازده سالگً بهروزنامهنگاري وابسته گردٌد و شعرهاٌش در روزنامههاي
مؤ ّقر و مجلّههاي وزٌن آن روزگار از جمله :در «بهارتً» و «اَ ْم ِرت بازار َپ ْترٌکا» ،چاپ مًشد.
بٌچترا» مقالهها و منظومههاي تاگور انتشار مًٌافت.
همچنٌن در مجلّههاي «پرابهاش» و « ِ
انتشار
او مدٌر ٌک ماهنامه بهنام «بالک» بودَ .ن ْندَنً دٌوي زن برادرش ،مسوول آن بود .پس از
ِ
ٌک سال متو ّقؾ شد و بهمجلّه «بهارتً» ضمٌمه گردٌد .در آن زمان مدٌر «بهارتً» خواهرش
سورنا ُکماري دٌوي بود .چون تاگور خود نوٌسنده و شاعر بود لذا نمًتوانست با ماهنامه خود
ُ
کار توسعه و گسترش
«بالک» بهطور شاٌسته و باٌسته همکاري کند و از عهده مسائل آن مانند ِ
مجلّه بهخوبً برآٌد .او استعفا کرد و در استعفانامه خود بهصراحت گفت که او ٌک نوٌسنده است و
کار مدٌر ٌّت بهخوبً آشنا نٌست ،و لٌاقت کافً در تداوم آن مجلّه را در خود نمًبٌند ،لذا
با هنر و ِ
از خوانندگان گرامً خواست تا او را از کار و مسئول ٌّت مدٌر ٌّت معاؾ دارند.
تاگور در زندگانًنامه خود مًنوٌسد که چون من بهکو ِه هٌمالٌا رفته بودم .آنجا هر روز تا نصؾ
شب نؽمههاي برهمو سماج و اشعار حافظ را با ذوق و شوق فراوان مًخواندم.
در اوقا ِ
ت مختلؾ در مٌان مدٌران مجلّه بهارتً ،افرادي مانند دولً چندر نات تاگور ،سورنا ُکماري
دٌوي و خود رابٌندرا نات تاگور بودند که آن را در صؾِ ٌک مجلّة تارٌخساز در زبان و ادب بنگله
درآوردند و مجلّه مزبور شهرت بهسزاًٌ کسب نمود .ا ّما نظرا ِ
ت تاگور درباره ٌک مجلّه ٌا روزنامة
خوب بسٌار ارزشمند است .او مًگفت که روزنامهنوٌسان مخصوصا ً مدٌران مجلّه و روزنامهها
خود بهعنوان ناخداي کشتً بدانند که اگر ناخدا ،ؼافل از کٌف ٌّات درٌا باشد ،کشتً را نمًتواند ،با
حفاظت بهساحل برساند .همچنٌن مسوول باٌد از هر مسئله که درپٌش توسعه و گسترش ٌک مجلّه
ٌا روزنامه باشد ،آگاهً تمام داشته باشد و در تدارک آن کوشا باشد .صابر باشد و از دٌگران

نوشتههاي خوب و مناس ِ
قوه تمٌز خوب
فعال ٌّت داشته باشد و در او ّ
ب وقت بهدست بٌاورد .همواره ّ
و بد باشد.
تاگورؼٌر از مجلّهها که نام آن ذکر شد ،مدٌر مجلّه «سادهنا» هم بود .اٌن مجلّه در ماه ٌکبار
منتشر مًشد .پٌش از او سرٌندر نات پسر برادرش ،مدٌران آن بود و بهمدّ ت سه سال کار
مسوولٌت را انجام داد .سپس در سال چهارم آن مجلّه ،تاگورمسوول شد .وي مًگوٌد:
”بٌشتر نوشتههاي مجلّه ،از آن من بود و نوشتههاي دٌگران را نٌز وٌراستاري مًکردم“.
او در توسعة ادب و فرهنگ جامعة خود بسٌار سعً کرد و نوشتههاٌش چه در شعر و چه در نثر از
حٌ ِ
ث ادبً و انتقادي در درجة عالً قرار دارند .او شاعر و نوٌسنده ماهر و مور ِد قبول مردم جامعه
ّ
بود لذا خوانندگان مجلة او ،با عالقة فراوان نوشتههاٌش را مًخواندند و براي آن انتظار هم
ت بزرگً بهزبان و ادب ٌّا ِ
مًکشٌدند .تاگور از روزنامهنگاري ،خدما ِ
ت بنگالً انجام داد و همٌنطور
از طرٌق ادب بهروزنامهنگاري توسعه و گسترش داد .سهم او در روزنامهنگاري بهزبان بنگله
بسٌار با ارزش و باعث قدردانً است.
زبان پارسً هم عالقه فراوان داشت .خانواده رابٌندرا نات تاگور بهادب ٌّات فارسً
خانوادة تاگور به ِ
تعلّق خصوصً داشت .پرنس دوارکا نات تاگور که جدِّ رابنٌدرا نات تاگور بود ،روزنامهاي اجرا
کرده بود بنام «بنگادوت» .اٌن روزنامه داراي ٌک صفحه فارسً هم بود و در آن صفحه دستور و
فرمانهاي دولت انگلٌسً و اعالم استخدام و ؼٌر آن چاپ مًشد .پدر رابٌندرا نات تاگور که پٌرو
مذهب برهمو سماج بود و با راجا رام موهن راي بٌعت کرده بود ،حافظ شٌرازي را خٌلً دوست
مًداشت .تاگور در زندگانًنامه خود مًنوٌسد که چون من بهکو ِه هٌمالٌا رفته بودم .آنجا هر روز
تا نصؾ شب نؽمههاي برهمو سماج و اشعار حافظ را با ذوق و شوق فراوان مًخواندم .باٌد
زبان
ٌادآوري شود که در اٌن سفر رابٌندرا نات تاگور همراه پدر خود بود و امکان قوي دارد که از
ِ
اشعار حافظ را شنٌده تا تأ ّثر پذٌرفته باشد .پدرش دٌبٌندرا نات تاگور دٌوان حافظ را کامالً ٌاد
پدرش
ِ
گرفته بود و بهاٌن سبب او را حافظ حافظ مًگفتند .او طً صحبت با دوستان ٌا در نامههاي خود از
اشعار حافظ بهمناسب و موقع و محل ّ بهخوبً استفاده مًکرد .اٌن ٌک نکتهاي بجاست که دٌبٌندرا
ِ
نات تاگور بهحافظ چنان عشق مًورزٌده که ح ّتً بهوقت عبادت هم حافظ را فراموش نکرده و در
اشعار حافظ هم مًسروده .روي آن زنگ )(bellکه دٌبٌندرا نات تاگور
حٌن عبادت با اوپانٌشاد،
ِ
بهوقت عبادت مًزد  .اٌن زنگ در موزٌم تاگور در شانتً نکٌتن هنوز نگهداري مًشودٌ .کبار
دٌبندرا نات بهبنارس سفر کرد .راجع بهاٌن سفر مًنوٌسد:
من ٌک قاٌق اجاره کرده و بهسوي بنارس روانه شدم .ناگاه جزر و مد در رود گنگا آؼاز شد و
امواج مد و جزر قاٌق را اٌن طرؾ و آن طرؾ تکان مًداد .باري زندگٌش از اٌن حادثه سالمت
ماند .او بهاٌن اشاره کرده مًنوٌسد:
آن روز زندگانً ِ من سالمت ماند ا ّما رهزن دهر نمًخوابد… اگر امروز نمًدزد ،فردا خواهد دزد.
گرفتن جاٌزه
معرفً ندارد .او ّاولٌن کسً در آسٌا بود که به
پسر
نامدار او رابٌندرا نات تاگور نٌاز به ّ
ِ
ِ
نوبل ناٌل شد .او نه فقط ٌکً از شامخترٌن شاعران جهانً بوده ،بلکه از حٌ ِ
ث داستاننوٌس و
ماهر آموزش و فرهنگ هم شهر ِ
ت جهانً دارد .گرچه
مصور و موسٌقً و
نماٌشنامهنوٌس و
ّ
ِ
تاگور ،با حافظ و رومً بهوساطت پدر خود آشناًٌ داشت و خٌلً تأ ّثرپذٌرفته بود .بدٌن سبب
کالم تاگور را با د ّقت بررسً مًکنٌم اٌن نکته روشن مًشود
پارسً را بسٌار دوست مًداشت .اگر ِ
کالم حافظ و رومً مشابهت و مماثلت بسٌار دارد
کالم تاگور به ِ
که محتواي ِ
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