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سبسهبى رسبًِ ای ًبسَد – ثز آهزیکبیی است کِ اس طزیق ثَدجِ ػوَهی ٍ حوبیت ّبی خصَصی ادارُ هی ضَد کِ ثِ ػٌَاى
یک سٌذیکبی هلی ثزًبهِ ّبی خَد را اس  711فزستٌذُ رادیَیی در خبک ایبلت هتحذُ آهزیکب پخص هی کٌذ .
اى پی آر ثزًبهِ ّبی خجزی ٍ فزٌّگی تَلیذ ٍ پخص هی کٌذ  .اى پی آر در سبل 0790تأسیس ضذ ٍ در توبم ضْزّبی
ثشرگ آهزیکب فزستٌذُ  62سبػتِ دارد ٍ ثزًبهِ پخص هی کٌذ .
صذای آهزیکب یکی اس ضجکِ ّبی تلَیشیَى هبَّارُ ای ٍ رادیَ ٍ تلَیشیَى دٍلتی ایبالت هتحذُ آهزیکب است کِ ثزای
ضًٌَذگبى خبرج  NRPاس آهزیکب پخص هی ضَد ٍ هخبطجبى آى هزدم آهزیکب ًیستٌذ .
درٍى آهزیکب ٍ ثزای ضًٌَذگبى داخل  ،رادیَی ػوَهی هلی استفبدُ هی ضَد  .پیطیٌِ صذای آهزیکب ثِ سبل  0726ثز
هی گزدد .

نگاهی به تاریخچه صذای آمریکا
در هبرس  0726رادیَی دٍلتی ایبالت هتحذُ ثب ػٌَاى رادیَی ػوَهی هلی ( اى آر پی ) آغبس ثِ کبر کزد ٍ چٌذی ثؼذ ًیش
ثخص ثیيالوللی آى ثب ػٌَاى صذای آهزیکب )(VOAضزٍع ثِ کبر کزد ّ .ذف اس تأسیس ایي ثخص ثیيالوللی ،ثْجَد چْزُ
آهزیکب در جْبى ٍ گستزش آسادی ٍ دهَکزاسی هَرد ًظز آهزیکب در کطَرّبی دیگز ثَد « .صذای آهزیکب » در ٍاقغ اثشاری
ثَد ثزای اجزای سیبستّبی ٍسارت اهَر خبرجِ ایبالت هتحذُ ٍ ّوچٌیي تأثیز ثز افکبر هزدم جْبى ًسجت ثِ ایبالت هتحذُ
کِ اس طزیق سثبى رسبًِ دًجبل هیضذ.

هجوَػِ صذای آهزیکب دارای  22پخص کٌٌذُ رادیَیی ثِ سثبى ّبی هختلف ٍ  62پخص کٌٌذُ تلَیشیًَی است  .ایي هجوَػِ
اس ثذٍ تأسیس ثب ّذف استفبدُ ٍ ثْزُ گیزی اس اثشار دیپلوبسی ػوَهی پبیِ گذاری ٍ تأسیس ضذ کِ گستزُ پخص آى  ،آسیب ،
ارٍپب ٍ ضوبل آفزیقب ضبهل هی ضَد .

ر ادیَی ػوَهی هلی ٍ هجوَػِ صذای آهزیکب ّز دٍ سیز هجوَػِ ّیبت هذیزُ رسبًِ ّبی خبرجی دٍلت ایبلت هتحذُ
آهزیکب یب ّوبى ّ BBGستٌذ ٍ سیز ًظز ایي ّیأت هذیزُ – کِ اػضبی آى هتطکل اس ضَرای رٍاثط خبرجی آهزیکب ٍ
ًوبیٌذگبى هٌصَة دستگبُ ٍسارت اهَر خبرجِ ایبالت هتحذُ است – ادارُ هی ضَد ٍ ریبست  « BBGتین ثبسرسی ٍیژُ
ایبالت هتحذُ آهزیکب » فؼبلیت هی کٌذ ٍ ایي تین گشارش ّبی خَد را ثِ هجلس سٌبی ایبالت هتحذُ ٍ ٍسارت خبرجِ ارائِ
هی دّذ .

 NPR Oneرادیوی عمومی ملی
دستزسی ثِ ایستگبُ ّبی هحلی ٍ هلی ثز ثستز ایٌتزًت در سزاسز جْبى ّوَارُ طزفذاراى سیبدی را ثِ خَد اختصبظ دادُ
است  .ضزکت اى پی آر کِ ثِ ػٌَاى پیطزٍ در دستزسی افزاد ثِ ایستگبُ ّبی رادیَیی ٍ تصَیزی در جْبى ضٌبختِ هی ضَد
ثب اًتطبر اپلیکیطي اختصبصی خَدش دستزسی راحت تزی را ثزای ػالقِ هٌذاى ثِ رادیَ فزاّن کزدُ است NPR One .
یکی اس ثْتزیي ًوًَِ کبرّبی رادیَی ػوَهی هلی هطَْر ثِ اى پی آر است  ،اپلیکیطي رادیَی ػوَهی هلی ثِ اختصبر NPR
کَتبُ ضذُ ػجبرت  National Public Radioدر ٍاقغ یک اپلیکیطي استزین آًالیي رادیَ هی ثبضذ  .ضوب هی تَاًیذ ثِ
ٍاسطِ استفبدُ اس ایي اپلیکیطي ثِ توبهی ایستگبُ ّبی رادیَیی فؼبل در سطح سهیي ثب ثبالتزیي کیفیت دستزسی داضتِ
ثبضیذ  .ضوب هی تَاًیذ ثب استفبدُ اس ایي اپلیکیطي لیست هَرد ػالقِ خَدتبى را اس اخجبر ٍ ایستگبُ ّبی رادیَیی فؼبل در اى
پی آر ایجبد کٌیذ ٍ ثب دٍستبًتبى آى ّب را ثِ اضتزاک ثگذاریذ  .اپلیکیطي اى پی آر ثب تَجِ ثِ اًتخبة هحل یب کذ پستی ضوب
استزین ّبی سًذُ اس هحل ّبی حضَر ضوب را در اختیبرتبى قزار هی دّذ .

تاریخچه تآسیس بخش فارسی صذای آمریکا :
در آٍریل  0797یؼٌی ثالفبصلِ پس اس ٍقَع اًقالة اسالهی در ایزاى  ،ثخص فبرسی رادیَ صذای آهزیکب اثتذاء ثب ّذف جْت
دّی ثِ اًقالة ایزاى ٍ در پی ًبکبهی  ،ثب ّذف هقبثلِ ثب اًقالة اسالهی ٍ ثِ چبلص کطیذى آى  ،ثب  01دقیقِ ثزًبهِ رٍساًِ
راُ اًذاسی ضذ  .اس ًَ 66اهجز  0797احوذ رضب ثْبرلَ فؼبلیت خَد را در ایي رسبًِ آغبس کزد  .در کٌبر ثْبرلَ  ،هجزیبى دیگزی
ّوچَى راهص راسخ  ،ثْزٍس ػجبسی ٍ اکجز ًبظوی کِ اس کٌبر رادیَ ایزاى ثَدًذ ثب ّذایت ثْبرلَ کبرضبى را در ثخص فبرسی
صذای آهزیکب آغبس کزدًذ  .آلي ّبیت در کتبة « تبریخ  » VOAسهبى تأسیس تلَیشیَى فبرسی صذای آهزیکب را سبل 0772
ػٌَاى هی کٌذ  .ثِ ایي تزتیت ً ،شدیک ثِ دٍ دِّ ثؼذ اس آغبس ثِ کبر احوذ رضب ثْبرلَ در هجوَػِ صذای آهزیکب ٍ راُ اًذاسی
رادیَ فبرسی  ،هسئَلیت راُ اًذاسی تلَیشیَى ایي هجوَػِ ًیش ثِ ٍی سپزدُ ضذ  .در تبریخ  01اکتجز ً ، 0772خستیي اهَاج
تلَیشیَى فبرسی صذای آهزیکب ثب اجزای احوذ رضب ثْبرلَ ثزای توبم دًیب پخص ضذ .

تب سبل ثؼذ  ،ثْبرلَ خَد سبسًذُ ٍ هجزی ثسیبری اس ثزًبهِ ّبی خجزی تحلیلی ٍ سیبسی ایي تلَیشیَى ثَد  .ثْبرلَ در اداهِ
پس اس ثزًبهِ ّفتگی هیشگزد ثب ضوب  ،در  00سپتبهجز  6116ثزًبهِ ( فصلی دیگز ) ٍ در  2جَالی  6110ثزًبهِ رٍساًِ
خجز ّب ٍ ًظزّب را راُ اًذاسی کزد .

هٌبثغ :
 -0سبیت آثبدیس
ٍ -6یکی پذیب
 -0خجزگشاری فبرس
ً -2ذای اًقالة
 -5هبٌّبهِ هَػَد ضوبرُ 019

