
1 گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی و نفوذسازی

گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی 
و نفوذسازی

26 فوریه 2023

پـژ و هـــــش 

بوشوار یاسین
پژوهشگر جامعه شناسی ارتباطات سیاسی/ مرکز تاریخ، جامعه و فرهنگ، 

مؤسسه دانشگاهی پژوهش علمی، دانشگاه محمد الخامس



2 گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی و نفوذسازی

فهــرســـت

3 ................................................................... مقدمه
اول: دستگاه تبلیغاتی ایران.. آنالیز ابزارهای 

4 .............................................................. تأثیرگذاری
دوم: هژمونی و انحصار گفتمان رسانه ای و روزنامه 

13 ................................................................... نگاری
سوم: رسانه های ایران و رویکرد هژمونی.. محاسبات 

گذر از تأثیر بر افکار عمومی به  روند نفوذ سازی ..... 21
35 ................................................................... برآیند 



3 گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی و نفوذسازی

مقدمه
ــا  ــک مســأله محــوری، در تــاش اســت ت ــه ی ــن ب ــا پرداخت ــن پژوهــش ب ای
اشــکال گوناگــون حضــور گفتمــان سیاســی و عقیدتــی ایــران در جوامــع 
عربــی را مــورد بررســی قــرار دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه رســانه هــای 
مختلفــی در ایــن امــر بــه خدمــت گرفتــه مــی شــوند کــه پخــش برنامــه 
هــای برخــی از آنهــا از تهــران صــورت مــی گیــرد و برنامــه هــای برخــی دیگر، 
توسط بازوهای ایران در منطقه مدیریت می شود. این پژوهش میزان 
نفــوذ و تأثیرگــذاری ایــن رســانه هــا در افــکار عمومــی جامعــه مخاطــب 
را نیــز بررســی مــی کنــد. ایــن پژوهــش بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه 
رســانه هــا مهمتریــن ابزارهــای راهبــردی اســت کــه تهــران در اجــرای پــروژه 
سیاســی و فرقــه گرایــی خــود، آنهــا را بــه خدمــت مــی گیــرد. هدفــی کــه 
از بکارگیــری ایــن رســانه هــا دنبــال مــی شــود، »صــدور انقــاب و مقابلــه 
بــا قدرتهــای ســلطه گــر و همپیمانــان آنهــا« اســت. در ایــن راســتا، ایــران 
در تــاش اســت بــا بهــره گرفتــن از ایــن رســانه هــا در منطقــه نفــوذ کــرده 
و همچنیــن بــا نفــوذ سیاســی و دینــی قدرتهــای مطــرح منطقــه مقابلــه 
نمایــد. تــا درک درســتی از روشــهای فعالیــت، راهبردهــا و منبــع درآمــد 
بازوهــای متعــدد تبلیغاتــی ایــران نداشــته باشــیم، فهــِم پویایــی حضــور 
ایــران در منطقــه، نفــوذ و تنــوع سیاســی، نظامــی، عقیدتــی و فرهنگــی 

آن نیــز بــه غایــت ســخت مــی شــود. 
حجــم  کارکــرد،  شــیوه  ای،  رســانه  فعالیــت  پیشــینه  لحــاظ  از  ایــران 
فعالیتهــای رســانه ای و نتایــج حاصلــه در زمینــه تبلیغــات رســانه ای 
کارنامــه موفقــی دارد. در اکثــر تحــوالت بــزرگ منطقــه از ابتــدای حوادث 
انقــاب گرفتــه تــا جنــگ اول و دوم خلیــج، جنــگ ســال 2000 و 2006 
لبنــان و دوره ای کــه بــه »بهــار عربــی« موســوم گشــت و نیــز حــوادث 
مشــابه آن تهــران تــاش نمــود افــکار عمومــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
و بــا تقویــت نفــوذ خــود، در جهــت مقابلــه بــا نفــوذ قدرتهــای بازیگــر در 
منطقــه و رقبــای منطقــه ای خــود گام بــردارد. همــه اینهــا در راســتای 
همــان سیاســت مقاومــت صــورت مــی گیــرد کــه راهبــرد نــرم تهــران بــرای 

تأثیــر گــذاری اســت. 



4 گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی و نفوذسازی

ــه دو  ــا ب ــن پژوهــش در صــدد اســت ت ــم، ای ــان کردی ــه آنچــه بی ــا توجــه ب ب
پرســش اساســی پاســخ دهد: ارکان و اســاس تبلیغات سیاســی و فرقه 
گرایانــه ایــران در منطقــه عربــی چیســت؟ بررســی گفتمــان رســانه ای 
ــا چــه انــدازه مــی توانــد مــا را در فهــم اندیشــه توســعه طلبانــه  ــران ت ای

ایــران یــاری دهــد؟ 

اول: دستگاه تبلیغاتی ایران.. آنالیز ابزارهای 
تأثیرگذاری

در هــر اظهــار نظــری دربــاره دســتگاه تبلیغاتــی ایــران، حتمــا بایــد تاریــخ و 
هویــت ایــران بعــد از انقــاب 1979 میــادی نیــز در نظــر گرفتــه شــود. 

بــرای توضیــح ایــن مطلــب، ذکــر چنــد نکتــه در اینجــا الزم اســت: 
یک. انقالبی برای همه مسلمانان؛ در ابتدا اینگونه بود

پیــروزی و تأســیس  از  ایــران و حتــی قبــل  ابتــدای حــوادث انقــاب  از 
حکومــت نوپــای جمهــوری اســامی، شــبکه انقابــی بــا بــه خدمــت 
تأثیرگــذاری و  بــا هــدف  از عوامــل و  گرفتــن مجموعــه گســترده ای 
جهــت دهــی افــکار عمومــی داخــل و خــارج کشــور در راســتای اهــداف 
انقــاب، یــک الگــوی تبلیغاتــی منســجمی را بــه وجــود آورد. انقــاب، 
بــه هــدف خــود دســت یافــت و الگــوی تبلیغاتــی انقابــی خــود را در دو 
جهــت بــه کار گرفــت. اول: پرداختــن بــه »نظریــه حکومــت دینــی« کــه در 
قالــب احیــای والیــت فقیــه تبلــور یافــت و خــأ ناشــی از فروپاشــی نظــام 
شاهنشــاهی را پــر کــرد. دوم: تولیــد گفتمــان انقابــی پوپولیســتی کــه 
ضمــن تبرئــه انقابیــون، دیگــران را منبــع شــرارت معرفــی مــی کــرد. ایــن 
گفتمــان، بــرای مقابلــه بــا محــور سرســپردگی یــا »محــور شــرارت«، یــک 

محــوری بنــام »محــور خیــر« معرفــی مــی کــرد.
بــه محــض ســرنگونی نظــام شاهنشــاهی، خمینــی بــرای محکــم کــردن 
پایــه هــای حکومــت خــود و کســب مشــروعیت داخلــی و نیــز حمایــت 
خارجــی تمــام ابزارهــای ممکــن را بــه خدمــت گرفــت. و بــا شــعارهای 
عــوام پســندی چــون »مــرگ بــر امریــکا و مــرگ بــر اســرائیل«، »اللــه اکبــر.. 
خمینــی رهبــر« و شــعارهایی از ایــن قبیــل تــاش داشــت افــکار عمومــی 
جهــان اســام را تحــت تأثیــر قــرار داده و انقــاب ایــران را انقابــی بــرای 
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همه مسلمانان معرفی کند که در مقابل سلطه امریکا و حکومتهای 
وابســته بــه غــرب قــد برافراشــته اســت. 

معرفــی انقــاب خمینــی بــه عنــوان یــک انقــاب اســامی، یــک نمونــه 
تبلغیــات موفــق و کامــل اســت و بــر اســاس ایــن تبلیغــات، ایــن انقــاب 
متعلــق بــه همــه مســلمانان اســت و تنهــا بــه ایرانیــان »محافظــه کار« 
خاصــه نمــی شــود)1). هــدف ایــن گفتمــان إيجــاد ســاختار تبلیغاتی اســت 
ــا ســایر نهضتهــای اســامی هماهنــگ باشــد  کــه از لحــاظ ایدئولــوژی ب
تــا بتوانــد از فضــای سیاســی کشــورهای عربــی در آن زمــان اســتفاده 
کنــد. بــه ویــژه اینکــه جنبشــهای اســامی بــا پیــروزی انقــاب ایــران بــرای 
تحقــق شــعار »اســام راه حــل اســت« روحیــه ای تــازه گرفتنــد و بــا الهام 
از انقــاب ایــران در صــدد تشــکیل حکومــت اســامی برآمدنــد. از ایــن 
رو، بســیاری از پرچمــداران و رهبــران جنبشــهای اســامی ســنی از ایــن 
انقــاب اســتقبال کــرده و بیــش از حــد انتظــار بــا آن همصدایــی کردنــد. از 
جملــه آنهــا مــی تــوان از عبــد الســام یاســین بنیانگــذار جماعــت »العــدل 
و االحســان« مغــرب یــاد کــرد کــه بافاصلــه بعــد از پیــروزی انقــاب 
ایــران، »مجلــه الجماعــة« را منتشــر کــرد و در شــماره هــای نخســت آن، 
چندیــن صفحــه را بــه معرفــی کتــاب »حکومــت اســامی« نوشــته آیــت 
اللــه خمینــی اختصــاص داد)2). او در شــماره نخســت ایــن نشــریه، علمــای 
اهــل ســنت را شــدیدا بــه بــاد انتقــاد گرفــت و آنهــا را »خــواب رفتــگان« 

خوانــد)3). 
نخبــگان دینــی رســمی مغــرب نیــز موضــع حمایتــی خــود را از انقــاب 
اعــام کردنــد. در فوریــه 1979 میــادی »انجمــن علمــای مغــرب« بــا 
ارســال نامــه ای بــه امضــای عبــد اللــه کنــون دبیــر کل ایــن انجمــن بــه 
خمینــی، پیــروزی انقــاب اســامی ایــران را تبریــک گفته بــود. در این نامه 
آمــده اســت: »ایــن جنبــش مبارکــی اســت. همــان جنبشــی کــه شــما بــا 
حکمت و بصیرت در راســتای بیداری اســامی و رســتن از ســلطه اجنبی 
))) عبــد الحكيــم ابــو اللــوز، ياســين بوشــوار، اصــول و راهبردهــای تبلیغــات ایــران در مغــرب، )دبــی: مركــز مطالعــات و 

پژوهشــهای المســبار، كتــاب 40)، آگســت 8)20م(، ص 75).
)2) محمــد ضريــف، حــوزه دینــی مغــرب، ســه گانــه سیاســت، تدیــن و امنیــت، )ربــاط: انتشــارات المجلــة المغربيــة در علــم 

جامعه شناســی سیاســی، 7)20م(، ص 264.
))) و شــما، ای علمــای مســلمان، ای نمــک زمیــن، ای خــواب رفتــگان، شــما اهــل حــق هســتید پــس ســخن بگوییــد. 
بــرادران شــما در ایــران شــکوه عمامــه را احیــا کردنــد. ر.ک: مجلــة الجماعــة، شــمارگان نخســت، ســال اول، جماعــة العــدل 

(TiJoUf/ly.bit//:https ،و االحســان، )979)م(، تاريــخ بازدیــد: 5) آگســت 2022م
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کــه غــرب و شــرق بــر سیاســتمداران و ملتهــای عــرب و اســام تحمیــل 
کــرده انــد، رهبــری مــی کنیــد«. امــا بعدهــا، ایــن انجمــن در آگســت 1980 
میــادی از موضــع حمایتــی خــود صــرف نظــر و فتــوای تکفیــر خمینــی را 

صــادر نمــود)1). 
»جنبــش رویکــرد اســامی« یعنــی جنبــش نهضــت کنونــی بــه رهبــری 
راشــد الغنوشــی موضــع مشــابهی اتخــاذ کــرد. او شــماره ســوم از ســال 
پنجــم »مجلــة المعرفــة« را کــه اولیــن تریبــون رســانه ای جنبش اســامی 
تونــس بــود، بــه معرفــی انقــاب ایــران اختصــاص داد. روی جلــد ایــن 
شــماره، عکســی از خمینــی چــاپ شــد کــه دســتها را بــه دعــا بلنــد کــرده 
ــروز  ــوان »اســام پی ــا عن ــزرگ قرمــز رنگــی ب ــار آن، نوشــته ب ــود و در کن ب
شــد« خودنمایــی مــی کــرد)2). در شــماره هشــتم همــان ســال، بــا عنــوان 
»پیشــگویی کــه بــه واقعیــت پیوســت: پیامبــر، ایــران را بــه رهبــری بــر 
مــی گزینــد« چــاپ شــد. و همیــن موضــع حمایتــی از »جنبــش اخــوان 
المســلمین« مصــر نیــز دیــده شــد. ایــن جنبــش از پیــروزی انقــاب ایــران 
اســتقبال کــرد و از تریبــون نشــریه معــروف خــود کــه »الدعــوة« نــام 
ــه  ــران همنوایــی کــرد و برخــی از شــمارگان آن را ب ــا انقــاب ای داشــت، ب
رخــداد پیــروزی انقــاب ایــران اختصــاص داد. بــه عنــوان مثــال، تصویــر 
روی جلــد یکــی از شــماره هــای آن بــه عکــس خمینــی اختصــاص یافــت 
کــه در کنــار آن نوشــته شــده بــود: »خمینــی میــان آرزوهــای مســلمانان و 

ــر 1) ــه: تصوی توطئــه هــای صلیبــی و کمونیســتی« )رجــوع شــود ب
بــا نظــر داشــت ایــن مواضــع، بــه خوبــی مــی تــوان دریافــت کــه انقــاب 
ایــران تــا چــه انــدازه در اندیشــه انقابــی و سیاســی دینــی ســنی تأثیرگــذار 
بــوده اســت. انقــاب ایــران ســبب شــد کــه احســاس همگانــی و آرمانــی 
نــام دیــن، و احیــای شــخصیت اســامی و همچنیــن  بــا  دربــاره آزادی 
احیــای خافــت اســامی پــس از ســقوط خافــت عثمانــی، بــار دیگــر در 
دلهــا زنــده شــود. در نتیجــه، کنشــگران و نخبــگان دینــی ســنی بــه حمایــت 
از ایــن ایــده بــه تکاپــو افتادنــد؛ بــا اینکــه میــان دو جریــان شــیعی و ســنی 

تفاوتهــای جامعــه شــناختی، تاریخــی و مذهبــی وجــود دارد.  
))) عبــد الحكيــم ابــو اللــوز، تغییــرات موضــع رســمی مغــرب در قبــال تشــیع، )98)-4)20م، از کتــاب »ایــران و کشــورهای 
مغــرب ... مســأله شــیعه« کتــاب شــماره 5))، )دبــی: مركــز مطالعــات و پژوهشــهای المســبار، جــوالی 6)20م(، ص 40.

)2) ياســين بوشــوار، جمال صيفی، تغییرات موضع تونس نســبت به تشــیع، )98)-6)20م، از کتاب »ایران و کشــورهای 
مغرب.. مســأله شــیعه« کتاب شــماره 5))، )دبي: مرکز مطالعات و پژوهشــهای المســبار، جوالی 6)20م(، ص45).
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تصویر )1(: نشریات تبلیغاتی جنبشهای اسالمی سنی در اعالم حمایت از 
انقالب خمینی

هــدف مــا صرفــا بیــان مواضــع جنبشــهای اســامی نیســت بلکــه هــدف 
ــن  ــران اســت. همی ــی ای ــی، فعالیــت و تأثیرگــذاری دســتگاه تبلیغات اصل
و  احساســات  کــردن  متحــد  بــه معنــای  انقــاب،  گفتــن  »اســامی« 
افــکار عمومــی جهــان اســام اســت. و همانطــور کــه گفتیــم، نخبــگان 
دینــی ســنی صراحتــا همصدایــی خــود را بــا ایــن انقــاب اعــام کردنــد تــا 
بــه نــدای آزادی از قیــد ســلطه غربــی و ســتم حاکمــان لبیــک گفتــه و 
خافــت اســامی را بــار دیگــر احیــا نماینــد. تبلیغــات ایــران نــه تنهــا موفــق 
بــه کســب تأییــد جنبشــهای اســامی شــد بلکــه ایــن ابــزار تبلیغاتی ســبب 
شــد کــه جهــان ســنی معاصــر بــه ایــن تجربــه عقیدتــی شــیعه کــه نقطــه 
عطفــی در نشــر مذهــب شــیعی و رونــق گرفتــن آن بــود، روی خــوش 
نشــان دهــد. البتــه دربــاره آن اوضــاع سیاســی جمهــوری نوپــای اســامی 
کــه در مقابــل زور و ســلطه ســر تســلیم فــرود نمــی آورد و مقاومــت 
مــی کــرد از منظــر مذهبــی، سیاســی و حماســی تبلیغــات گســترده ای 
صــورت گرفــت و همیــن امــر زمینــه را بــرای گرایــش بــه مذهــب شــیعی 
همــوار ســاخت)1). از دیگــر نقــاط قــوت دســتگاه تبلیغاتــی ایــران ایــن بــود 
ــه  ــرای تقویــت نفــوذ خــود در منطقــه و صــدور الگــوی انقــاب ب کــه ب
کشــورهای اســامی، از تمــام ظرفیــت قــدرت نــرم خــود بهــره گرفــت. 
همچنیــن ایــران، از نخبــگان دینــی ســنی و نهادهــای رســانه ای بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای ارتبــاط و تبلیــغ ارزشــهای انقــاب در جهان اســام اســتفاده 
کــرد. ایــده بهــره گرفتــن از شــخصیتها و حافظــه دینــی ســهم عمــده ای 

))) ياســين بوشــوار، شــیوه هــای تغییــر مذهــب و نظــارت حکومــت بــر حــوزه عمومــی؛ پژوهشــی در مــورد تغییــر مذهــب، 
)ربــاط: پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشســرای عالی رســانه و ارتباطــات، 7)20م(.
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ــت  ــدان اهــل بی ــی خــود را از خان ــن تبلیغــات داشــت. خمین در پیشــبرد ای
یعنــی از خانــدان اهــل بیــت پیامبــر )علیــه الصــاة و الســام( معرفــی کرد 
تــا هــم در داخــل و هــم در جهــان عــرب و کا در جهــان اســام بیشــترین 
ــه عنــوان  حمایــت ممکــن را کســب کنــد. و مشــروعیت دینــی خــود را ب

رهبــر معنــوی جمهــوری نوپــای اســامی تقویــت کنــد. 
ایــران همــواره تــاش نمــوده تــا بــه عنــوان یــک کشــور اســامی مظلــوم 
جلــوه کنــد. از زمــان تأســیس جمهــوری اســامی تــا امــروز، مظلــوم 
نمایــی یکــی از ارکان گفتمــان دینــی و سیاســی ایــران بــوده اســت. ایــران 
بــرای تقویــت جایــگاه خــود و کســب همدلــی مســلمانان، چــه از طریــق 
دشــمنی بــا امریــکا و اســرائیل و چــه از طریــق بازوهــای نیابتــی خــود 
در منطقــه ماننــد »حــزب اللــه«، مســأله فلســطین را در مرکــز کارزار 
تبلیغاتــی خــود قــرار داد. شــایان ذکــر اســت کــه حــزب اللــه بعــد از اینکــه 
بــه نمــاد مقاومــت اســامی تبدیــل شــد و مخصوصــا بعــد از اینکــه 
در میــدان جنــگ در ســالهای 2000 و 2006 میــادی و نیــز در عرصــه 
تبلیغــات رســانه ای علیــه اســرائیل بــه پیروزیهایــی دســت یافــت، بــه بــرگ 

برنــده ایــران تبدیــل شــده اســت. 
دو. کسب مقام و منزلت، نمونه موردی: پوستر سیاسی

بــا اندکــی تأمــل در مــورد لحظــه والدت جمهوری اســامی ایران متوجه 
مــی شــویم کــه شــکل گیــری نظــام تــا حــد زیــادی مدیــون فعالیــت 
ــا نقــش  ــر جمهــوری نوپ دســتگاههای تبلیغاتــی بــود کــه در ارائــه تصوی
عمــده ای بــازی کردنــد. پوســترهای تبلیغاتــی و دیــوار نویســی هــا کــه 
دیدگاه نظام را برجســته می ســاختند، با دقت وظرافت زیادی طراحی 
مــی شــدند تــا در افــکار عمومــی داخــل تأثیــر گــذار باشــند و و بــا کســب 
حمایــت و تأییــد بیشــتر، موضــع نظــام نوپــا را در خــارج نیــز تقویــت نماینــد. 
ــل انقــاب و درک درســت آن  ــی اوای ــن رو، بررســی گفتمــان تبلیغات از ای
بــدون پرداختــن بــه پوســترهای سیاســی کامــل نمــی شــود؛ چــرا کــه ایــن 
پوســترها ســند تاریخــی و رســانه ای هســتند کــه رونــد عملیــات روانــی را 
بازگــو مــی کننــد. و همانطــور کــه در ایــن نوشــتار خواهیــم دید، اســتفاده 
از پوســترها در فعالیتهــای تبلیغاتــی ایــران معاصــر همچنــان رایــج اســت.  
وقتــی کــه ســلطه در باالتریــن ســطح اعمــال شــود، در بهتریــن حالــت، 
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جامعــه بــرای بیــان آرزوهــا و اهــداف خــود تعابیــر تــازه ای خلــق مــی کنــد 
و هنــر یکــی از ابزارهایــی اســت کــه جامعــه بــرای بیــان احساســات و 
آرزوهــای خــود از آن مــدد مــی گیــرد. هنــر با ایجاد و به کارگیری نمادهای 
تــازه معانــی و گفتمــان تــازه ای تولیــد مــی کنــد. پوســتر سیاســی کــه در 
جریــان انقــاب توســط هنرمنــدان خاقــی کــه بــه روح انقــاب متعهــد 
بودنــد تولیــد و در ســطح جامعــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، 
ارزشــها و معیارهــای تــازه ای بــرای جامعــه ایــران تعریــف مــی کــرد)1). 
ــان انقــاب و همچنیــن در دوران جنــگ از ایــن پوســترها بــه طــور  در جری
گســترده بــرای نشــر و ترویــج مســائل گوناگــون عقیدتــی اســتفاده شــد. 
و در بســیاری مــوارد مســائل مهــم اجتماعــی، سیاســی و دینــی با تصویر 
و یــا نوشــته بــه مــردم القــا مــی شــدند. بــا نگاهــی بــه ایــن پوســترها و 
طرحهــا متوجــه مــی شــویم کــه چگونــه در جریــان انقــاب از ایــن فنــاوری 
بــرای بســیج مــردم و نیــز ایجــاد ارتبــاط میــان آنهــا اســتفاده مــی شــد)2). 
در کل، در اســتفاده از پوســترهای تبلیغاتــی دقــت فراوانــی بــه خــرج 
نیــز در  ارتباطــی و  ابزارهــای  داده مــی شــد و در تمــام شــیوه هــا و 
فضاهــای عمومــی پوســترها و یــا دیــوار نوشــته هایــی حــاوی تصاویــری 
از »خمینــی قهرمــان« بســیار خــود نمایــی مــی کرد)3). اســتفاده گســترده 
از پوســترهای سیاســی کــه در جریــان انقــاب رونــق بســیار داشــت، یــک 
پدیــده منحصــر بفــرد نبــود بلکــه یــک روش تبلیغاتــی در آن زمــان بــه 

شــمار مــی رفــت.
دســتگاه تبلیغــات ایــران تــاش نمــود بــا ایجــاد یــک شــبکه تعامــل بــا 
ذهنــی  مفهــوم  یــک  )دشــمنان(«،  غیرخــودی  و  خــودی   « مرکزیــت 
گســترده دربــاره خیــر و شــر خلــق کنــد. و غیــر خــودی هــا یعنــی دشــمنان 
را از جملــه، محمــد رضــا شــاه پهلــوی، ایــاالت متحــده امریــکا، اســرائیل، 
صــدام حســین رئیــس جمهــور وقــت عــراق و دیگــران مظهــر شــرارت و 
شــیطان معرفــی کنــد. عــاوه بــر آن، ایــن دســتگاه تبلیغاتــی تاش نمود 
)(( Haggai Ram, Multiple Iconographies: Political Posters in the Iranian Revolution, In: Picturing 
Iran: Art, Society and Revolution, Shiva Balaghi , Lynn Gumpert )Eds(, )London: IB Tauris, 2002(, 
p 90.
)2( The University of Chicago, The Graphics of Revolution and War: Iranian Poster Art, 20((, 
Accessed on: (2. August 2022  ,(2, https://bit.ly/2Hj9xBm
)(( Guide to the Middle Eastern Posters Collection (970s(990-s, the University of Chicago, 20(0, 
Accessed on: August 2022 ,(2, https://bit.ly/(dEMql(

https://bit.ly/2Hj9xBm
https://bit.ly/3dEMql3
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ــن رو، در  ــه دهــد. از ای ــر انقــاب )خمینــی( ارائ ــی از رهب ــر آرمان یــک تصوی
اکثــر مــوارد خمینــی بصــورت یــک ابرمــرد )Superman( نشــان داده مــی 

شــد. )بــه تصویــر شــماره 2 بنگریــد(
بدیهــی اســت کــه تبلیغــات ایــران گویــای رویکــرد سیاســی کلــی انقــاب 
اســت. از ایــن رو، هــدف ایــن شــبکه تعاملــى ایــن بــود کــه دشــمنان ایــران 
را بــه گونــه ای معرفــی کنــد کــه بــرای همــه اقشــار جامعــه قابــل فهــم 
باشــد. ایــن شــبکه تعاملــی کاربــرد انگیزشــی داشــت و بــا برجســته کــردن 
شــخصیت ایرانــی مســلمان کــه در جبهــه مقاومــت قــرار دارد، احســاس 
تعلــق بــه انقــاب را در مــردم تقویــت مــی کــرد. و از ایــن طریــق افــکار 
عمومــی را شــکل مــی داد بــه گونــه ای کــه گرایــش و وفــاداری مــردم 
بــه ارزشــهای جمهــوری نوپــا و همچنیــن حمایــت آنــان از تصمیمهــا و 

رویکردهــای سیاســی آن را تضمیــن کنــد. 
تصویر )2(: پوسترهای تبلیغاتی مربوط به دوران انقالب 

و جنگ ایران و عراق 

همانطــور کــه قبــا بیــان کردیــم، اســتفاده از تصاویــر در قالب پوســترهای 
سیاســی نقــش بــه ســزایی در شــکل دهــی اذهــان و کســب حمایتهــای 
بیشــتر مردمــی داشــت. زیــرا تمرکــز و تأکیــد روی یــک شــخص بــرای فضای 
روانــی جامعــه تنــش زده ایــران کامــا مناســب بــود. و جامعــه ایــران چشــم 
بــه رهبــری دوختــه بودنــد کــه بتوانــد آن نافرمانــی علیــه نظــام اجتماعــی و 
سیاسی را رهبری کند و جامعه را از آن وضعیت بیهودگی و سرخوردگی 
عبــور دهــد. در نتیجــه، تصویــر آرمانــی کــه از خمینــی ارائــه مــی شــد، با فضا 
و ماهیــت جامعــه ایرانــی تناســب داشــت؛ جامعــه ای کــه از مدتهــا قبــل 

منتظــر چنیــن فرصتــی بــود تــا آرزوهــای خــود را تحقــق بخشــد.  
در واقــع، ایــن پوســترها نــه تنهــا پژواکــی از جنبــش انقابــی بــود بلکــه در 
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مبــارزه بــرای تغییــر و ایجــاد ایدئولــوژی و افــکار عمومــی جامعــه نقــش 
حیاتــی داشــتند)1). بــه کارگیــری پوســترهای سیاســی و دیــوار نوشــته هــا 
و دیگــر و رســانه هــا و راههــای ارتباطــی آن روز، در مرحلــه اول انقــاب 
از روی بــی برنامگــی نبــود.  بلکــه بــه کارگیــری ایــن ابزارهــا، بــا اوضــاع 
اجتماعــی آن روز کــه بیســوادی و فقــر در جامعــه مــوج مــی زد، کامــا 
تناســب داشــت. این الگوهای تبلیغاتی در انتقال حال و هوای انقابی 
بــه جامعــه ایــران و نیــز بــه جامعــه اســامی کــه بیشــتر مــردم آن بیســواد 
بودنــد و تــوده مــردم از دانــش سیاســی بهــره چندانــی نداشــتند، نقــش 
حیاتــی داشــت؛ بــه ویــژه اینکــه در آن زمــان در فضــای بســته جامعــه 
مــردم بــرای کســب اطاعــات بــه منابــع دیگــری هــم دسترســی نداشــتند 

و الگــوی »یــک رســانه و یــک حقیقــت« دنبــال مــی شــد. 
در چنیــن شــرایطی، مأموریــت ایــن ابزارهــای تبلیغاتــی ایــن بــود کــه بــا 
ظرافــت خاصــی احساســات و شــور انقابــی را بــه همــه مــردم رســانده 
و آنــان را متحــد و یکدســت نمایــد و در ایــن میــان هیــچ گــروه اجتماعــی 
نبایــد از قافلــه عقــب بمانــد بلکــه روحیــه انقابــی در میــان همــه مــردم 
بــدون در نظــر گرفتــن وضعیــت اجتماعــی و ســطح ســواد آنهــا، گســترش 
یابــد. از ایــن رو، در آن زمــان پوســترهای تبلیغاتــی یــک ابــزار کارا بــرای ایجاد 
حــال و هــوای انقابــی بــود و همــه گروههــای اجتماعــی – چــه باســواد و 
چــه بیســواد – را مخاطــب قــرار مــی داد. و انقــاب بــرای تبلیــغ و ترویــج 
اندیشــه انقابــی از تبییــن نظریــه والیــت فقیــه گرفتــه تــا مســأله صــدور 
انقــاب تمــام امکانــات و ابزارهــای موجــود ماننــد مطبوعــات، پوســترها، 

مجــات فرهنگــی و تمــام امکانــات رســانه ای را بــه خدمــت گرفــت. 
پس از اینکه اهداف تبلیغات انقابی در داخل محقق شد و انقابیون 
قــدرت را در کشــور بــه دســت گرفتنــد، نوبــت بــه صــدور انقــاب رســید 
بــا ایــن اســتدالل کــه بــر اســاس رهنمودهــاى خمینــی تشــکیل حکومــت 
اســامی در ایــران صرفــا گامــی بــرای ایجــاد حکومــت اســامی جهانــی 
اســت)2). ایــن دیــدگاه توســعه طلبانــه، موجــب خصومتهــا و درگیریهــای 
زیــادی میــان کشــورهای جهــان اســام شــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان 

)(( Haggai Ram, Multiple iconographies: Political posters in the Iranian Revolution, op. cit., p .90
)2) عبد الحكيم ابو اللوز، تغییرات موضع رسمی مغرب در قبال تشیع )98)-4)20م، ص 9).
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بــه جنــگ اول خلیــج یعنــی جنــگ ایــران و عــراق اشــاره کــرد)1). در اواســط 
قــرن بیســت و یــک بــا افزایــش کانالهــای ماهــواره ای فرامــرزی شــاهد 
رونــق گرفتــن ایــن رویکــرد توســعه طلبانــه خواهیــم بــود. و ایــران از ایــن 
امکانــات بــرای اهــداف توســعه طلبانــه و گســترش نفــوذ ایدئولــوژی 
آینــده کشــورهای مختلــف،  گیــرد. و در  بهــره مــی  خــود در منطقــه 
ائتافهــای منطقــه ای و گروههــا بــرای جنــگ روانــی و مدیریــت افــکار 
دینــی و سیاســی تــوده هــا در اســتفاده از ایــن کانالهــای ماهــواره ای بــه 
رقابــت خواهنــد پرداخــت. لــذا، ایــن کانالهــا بــه میــدان تــازه جنــگ نــرم بــدل 
شــده اســت کــه اهــداف آن بــا توجــه بــه شــرایط و منافــع، دســتخوش 

تغییــر مــی شــود. 
هــای  رســانه  نگــذارد  تــا  نمــوده  تــاش  اســامی همــواره  جمهــوری 
ــران  ــی ای ــون حکومت ــد. تلویزی ــر بگذارن ــران تأثی خارجــی در افــکار مــردم ای
در اواخــر دهــه هفتــاد و نیــز در دهــه هشــتاد بــرای تقویــت مشــروعیت 
دینــی رهبــری ایــران برنامــه هــای زیــادی پخــش مــی کــرد و محتــوای ایــن 
برنامــه آنقــدر تکــراری بــود کــه برخــی از بیننــدگان ایرانــی کــه از چنیــن 
ــد. در ســال  ــون« مــی گفتن ــه آن »ماویزی ــد، ب عملکــردی ناراضــی بودن
ــدا مــردم  ــدان آمــد، در ابت ــه می ــاوری ماهــواره ب 1993 میــادی کــه فن
ایــران از برنامــه هــای شــبکه هــای خارجــی بســیار اســتقبال کردنــد. بــرای 
مقابلــه بــا ایــن پدیــده و نیــز بــرای جلوگیــری از »فســاد اخاقــی« ناشــی 
از شــبکه های خارجی، حکومت ایران در ســال 1995 میادی اســتفاده 
از آنتنهــای بشــقابی را ممنــوع کــرد و ایــن قانــون تــا امــروز هــم رســما بــه 
قــوت خــود باقــی اســت. امــا طولــی نکشــید کــه مــردم بــرای دور زدن 

ایــن ممنوعیــت راههــای دیگــری یافتنــد)2). 
در ســایه ایــن رقابــت، ایــران تــاش خواهــد کــرد تــا ضمــن ارتقــای رســانه 

))) دروغ پراکنــی یکــی از روشــهایی بــود کــه ایــران در ایــن جنــگ در پیــش گرفــت.  خســارتهایی کــه بــه دشــمن وارد شــده 
بــود را بســیار بزرگنمایــی مــی کــرد و از خســارتهای میدانــی خــود ســخنی بــه میــان نمــی آورد. ایرانیهــا موفــق شــدند بــه 
سیســتم تلویزیــون عــراق نفــوذ کــرده و بعــد از اینکــه پخــش برنامــه هــای کانالهــای هفــت و هشــت عــراق تمــام مــی 
شــد، ایــران ویــژه برنامــه هــای مناســبات شــیعی را بــر روی ایــن دو کانــال پخــش مــی کــرد و از ســرودهای حماســی بــه 
زبــان عربــی ماننــد ســرود » اللــه واحــد... خمینــی قائــد« را پخــش مــی کــرد. ر.ک: نهــال عمــر الفــاروق، تبلیغــات شــیعی: 
از ســرداب امــام تــا تخــت فقیــه، ) قاهــره: انتشــارات العربــی، چــاپ اول، 7)20م(، ص 59. و بعــد از ســقوط نظــام صــدام 
حســین ایــران تــاش کــرد بــا حمایــت گروههــای شــیعی طرفــدار خــود و نیــز از طریــق شــبه نظامیــان مخالــف حضــور 
امریــکا در عــراق، از طریــق ممکــن از لحــاظ سیاســی، نظامــی، مالــی، مذهبــی و رســانه ای عــراق را تحــت کنتــرل خــود 

داشــته باشــد. 
(AKd(hH/ly.bit//:https ،تاريخ بازدید: 05 آگست 2022م ،)2) وقائع فّناک، رسانه در ایران، )5) می 7)20م(

https://bit.ly/3AKd3hH
https://bit.ly/3AKd3hH
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ــه  ــران قــرار دهــد؛ ب ــوان یــک رکــن دســتگاههای تبلیغاتــی ای ــه عن آن را ب
ویــژه اینکــه بعــد از وفــات خمینــی تغییــر چندانــی در رویکــرد تبلیغــات 
انقابــی کــه » روح انقــاب« اســت پدیــد نیامــد. و بعــد از او خامنــه 
ای بــرای تکمیــل فراینــد ســلطه، تقویــت مشــروعیت و گســترش نفــوذ، 
همــان راه را ادامــه داد. از ایــن رو، تهــران بــرای صــدور انقــاب از هیــچ 
تاشــی در اســتفاده از تمــام ابزارهــای رســانه ای و گســترش شــبکه 

هــای تبلیغاتــی خــود دریــغ نکــرد.   

دوم: هژمونــی و انحصــار گفتمــان رســانه ای و روزنامــه 
نــگاری

در ایــران، صــدا و ســیما مســتقیما زیــر نظــر رهبــر اداره مــی شــود. و ایــن 
امــر گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه نظــام انقابــی از اینکــه رســانه ملــی 
در اختیــار نیروهــای ضــد انقــاب قرارگیــرد، ســخت نگــران اســت. و همیــن 
ــن مقــام سیاســی کشــور  ــی تری ــا عال ــاط مســتقیم رســانه رســمی ب ارتب
ســبب شــده اســت کــه ایــن نهــاد و تمــام زیــر مجموعــه هــای آن در 
خدمــت تبییــن و ترویــج رویکردهــای سیاســی کشــور باشــند. نهــاد صدا و 
ســیمای ایــران اهمیــت بــه ســزایی در شــکل دهــی افــکار عمومــی داخــل 
و خــارج از کشــور دارد؛ بــه ویــژه اینکــه ایــن نهــاد از لحــاظ تشــکیات و 
رویکردهــا و همچنیــن مؤسســات تابعــه کــه بــه ترویــج گفتمــان ایــران در 
خصــوص مســائل راهبــردی مــی پردازنــد، بســیار گســترده شــده اســت)1). 
قبضــه کــردن ســازمان صــدا و ســیما و ممنوعیــت اســتفاده از آنتنهــای 
ماهــواره ای و همچنیــن کنتــرل شــدید بــر شــبکه اینترنــت بــه روشــنی 
وضعیــت روزنامــه نــگاری در جمهــوری اســامی ایــران را بیــان مــی کنــد. 
ــی تنهــا در  ــی و رادیوی ــون اساســی، پخــش تلویزیون ــق اصــل 44 قان طب
اختیــار حکومــت اســت. در همیــن زمینــه، اصــل 175 قانــون اساســی 
تصریــح دارد کــه نصــب و عــزل رئیــس ســازمان صــدا و ســیمای ایــران 
)IRIB( از صاحیتهــای رهبــری اســت. در چنیــن اوضــاع سیاســی بســته، 
رســانه مهمتریــن ابــزار بــرای تقویــت ســلطه رهبــری و تحقــق آرزوهــای او 

و اطرافیــان وی اســت.  
))) حســام ميــرو، رســانه هــای ایــران و گفتمــان رســانه ای در قبــال کشــورهای خلیــج عربــی، )دوحــة: مركــز مطالعــات 

معاصــر حرمــون ، 7)20م(، ص7.
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معمــوال رســانه هــای داخلــی در مقابلــه بــا اپوزیســیون  –بــا تمام اشــکال 
آن- و بدنــام کــردن آن و نیــز بــی آبــرو کــردن برخــی از مســئولین رده بــاال 
بــه خدمــت گرفتــه مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال، در جریــان انتخابــات ســال 
ــژاد نامــزد ریاســت جمهــوری در  2009 میــادی کــه محمــود احمــدی ن
آن زمــان، در مناظــره تلویزیونــی علــی اکبــر رفســنجانی رئیــس جمهــور 
اســبق ایــران و نیــز خانــواده اش را بــه فســاد متهــم کــرد. درخواســت 
رفســنجانی از رهبــر مبنــی بــر اینکــه اجــازه دهــد او از همــان تربیــون صــدا 
و ســیما بــه اتهامــات وارده پاســخ دهــد بــا مخالفــت رهبــری روبــرو شــد. 
و یــک مــاه بعــد از انتخابــات پخــش خطبــه هــای نمــاز جمعــه رفســنجانی 
از رســانه هــا ممنــوع شــد. گفتنــی اســت او در آخریــن خطبــه نمــاز جمعــه 
خــود از ســرکوب اعتراضــات انتقــاد کــرده و بــرای عبــور از بحــران آن روزهــا، 

راه حــل مصالحــه سیاســی در کشــور را پیشــنهاد داده بــود)1). 
بــا تســلط رهبــری بــر ارکان حکومــت و بــه تبــع آن بــر رســانه هــا، صــدا 
و ســیمای ایــران کــه یــک رســانه ملــی و تمــام امکانــات آن در اختیــار 
حکومــت اســت، کامــا فرمانبــردار اســت. در ایــن صــورت، رســانه بــه 
ابــزاری بــرای توجیــه ســرکوب و برخــورد بــا مخالفیــن بــدل مــی شــود و 
ایــن مســأله بــر فضــای رســانه ای و آزادی بیــان و اندیشــه ســایه افکنــده 
اســت. لــذا، تــا کنــون صدهــا روزنامــه و مجلــه کــه رویکــرد آنهــا بــا رویکــرد 
سیاســی و دینــی جمهــوری اســامی همخوانــی نداشــته، بــه ایــن دلیــل 
کــه ایــن روزنامــه هــا و مجــات با اهداف و روح انقاب همســو نیســتند، 

توقیــف شــده انــد. 
ایــن نــوع ســلطه بــر رســانه هــا و وســایل ارتباطــی گویــای اهمیــت آن در 
سیاســتهای راهبــردی ایــران اســت. و شــاید بتــوان گفــت اینکــه ســازمان 
صــدا و ســیما مســتقیما زیــر نظــر رهبــر فعالیــت مــی کنــد دال بــر ایــن 
واقعیت اســت که در جمهوری اســامی ایران، اهمیت رســانه از اهمیت 
ســایر نهادهــای حکومتــی همچــون نهــاد نظامــی و دینــی کمتــر نیســت. 
و تــا امــروز نیــز کنتــرل و محدویتهــا بــر رســانه هــا همچنــان ادامــه دارد. و 
بســیاری از روزنامــه نــگاران در معــرض فشــار، بازداشــتهای خودســرانه و 
احــکام ســنگین قــرار دارنــد. ایــران از جملــه بدتریــن کشــورها بــرای روزنامــه 
نــگاران اســت. بنــا بــر گــزارش شــاخص جهانــی آزادی مطبوعــات کــه از 

)(( Media Landscapes, Iran, European Journalism Centre, Media landscapes Expert Analyses of 
the State of Media, )202((, Accessed on: August 2022 ,((, https://bit.ly/(Aq5RWL

https://bit.ly/3Aq5RWL
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ســوی »گزارشــگران بدون مرز« منتشــر می شــود، ایران در ســال 2022 
میــادی از میــان 180 کشــور جهــان، از آخــر رتبــه ســوم را کســب کــرد 
یعنــی رتبــه ایــران طبــق ایــن جــدول، تنهــا از کــره شــمالی و اریتــره باالتــر 
اســت. ایــن رتبــه بنــدی، واقعیــت مطبوعــات و رســانه را در ایــران نشــان 
مــی دهــد. هــم اکنــون تعــداد 512 روزنامــه نــگار در زندانهــای ایــران بــه 

ســر مــی برنــد)1). 
تــداوم فشــارها بــر روزنامــه نــگاران و ارعــاب و بازداشــتهای خودســرانه 
آنهــا و نیــز انحصــار منابــع اخبــار توســط صــدا و ســیما جمهــوری اســامی 
)IRIB( همــه اینهــا نشــان مــی دهــد کــه ایدئولــوژی رســمی کشــور، 
بــا اســتفاده از هژمونــی شــرایط تولیــد  تــا  همچنــان در تــاش اســت 
روندهــای ارتباطــی را تعییــن کنــد و در نتیجــه، بــر منابــع اطاعــات تســلط 
داشــته باشــد. همانطــور کــه اشــاره کردیــم، فضــای بســته سیاســی و 
مشــکات دسترســی بــه اطاعــات و نشــر آن در ســایه عــدم وجــود 
ضمانتهــای میدانــی بــرای حمایــت روزنامــه نــگاران در برابــر فشــارها و 
از بقیــه کشــورهای جهــان دور ســاخته و شــکاف  را  ایــران  تهدیدهــا، 
عمیقــی میــان آزادیهــا در تهــران و دیگــر کشــورهای جهــان پدیــد آورده 

ــن مطلــب اســت.  ــد ای اســت. شــکل 3 نمایانگــر و مؤی
شكل )3(: شاخص آزادى رسانه در ایران میان سالهای 2002 و 2022 

میالدی طبق گزارش »گزارشگران بدون مرز«

3TbhjOz/ly.bit//:https ،منبع: پایگاه اطاعات بانک جهانی، تاريخ بازدید: 13 آگست 2022م

(Cl4R8R/ly.bit//:https ،گزارشگران بدون مرز، تخلفات فعلی.. وضعیت ایران، تاريخ بازدید: 2) آگست 2022م (((

https://bit.ly/3TbhjOz
https://bit.ly/3TbhjOz
https://bit.ly/3Cl4R8R
https://bit.ly/3Cl4R8R
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از ســال 1979 میــادی تــا امــروز، حــدود 1000 نفــر از روزنامــه نــگاران و 
وبــاگ نویســان توســط حکومــت ایــران بازداشــت، زندانــی و یــا اعــدام 
شــده انــد. حملــه بیرحمانــه بــه آزادی مطبوعــات تنهــا بــه روزنامــه هــای 
داخلــی خاصــه نمــی شــود بلکــه روزنامــه نگارانــی کــه بــرای رســانه هــای 
خارجــی کار مــی کننــد نیــز بــه خاطــر اینکــه فعالیــت شــان بــر خــاف اصــول 
و ارزشــهای جمهــوری اســامی ایــران اســت، از فشــارها و تهدیدهــای 
حکومــت ایــران در امــان نیســتند)1). اصــل 24 قانــون اساســی مــی گویــد: 
»نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی 
ــز  ــون اساســی نی ــا حقــوق عمومــی باشــد«. و در مقدمــه قان اســام ی
بــر ایــن مطلــب تأکیــد شــده اســت کــه »وســائل ارتبــاط جمعــی )رادیــو و 
تلویزیــون ( بایســتی در جهــت رونــد تکاملــی انقــاب اســامی در خدمــت 
اشــاعه فرهنــگ اســامی قــرار گیــرد«. قانــون مطبوعــات ایــران بــه طــور 
واضــح محدودیــت هایــی بــر فعالیــت روزنامــه نــگاران و اصحــاب رســانه 
ــز خــود، یــک بحــران واقعــی  ــون نی وضــع کــرده اســت و تفســیر ایــن قان
اســت بــه گونــه ای کــه بــه هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات اجــازه مــی دهــد 
در اتخــاذ مواضــع و تصمیمــات در قبــال روزنامــه نــگاران برخــورد ســلیقه 

ای داشــته باشــد. 
نمونــه ایــن بحــران را مــی تــوان در توقیــف روزنامــه داخلــی »کلیــد« 
مشــاهده کــرد کــه بــه دلیــل توهیــن بــه مقامــات عالیــه کشــور توقیــف 
شــد. در ایــن روزنامــه یــک تصویــر کاریکاتــوری دربــاره خــط فقــر در کشــور 
چــاپ شــد کــه در آن یــک دســت بــا قلــم در حــال ترســیم خــط فقــر بــود و 
ــا چنیــن فهمیــده مــی شــد کــه آن، دســت خامنــه ای اســت)2). )بــه  گوی
شــکل 4 رجــوع شــود(. توقیــف روزنامــه کلیــد بــه تأســی از مــاده 27 
قانــون مطبوعــات صــورت گرفــت کــه بــه موجــب آن، هــرگاه در نشــریه 
ای بــه رهبــر جمهــوری اســامی ایــران توهیــن شــود پروانــه آن نشــریه 
لغــو مــی گــردد و مدیــر مســئول و نویســنده مطلــب بــه محاکــم صالحــه 
معرفــی و مجــازات خواهنــد شــد. از آنجــا کــه در ایــن مــاده دربــاره نــوع و 

(Kbjo92/ly.bit//:https ،گزارشگران بدون مرز، وضعیت ایران، تاريخ بازدید: 05 آگست 2022م (((
)2) وبســایت العربیــه، کاریکاتــوری کــه بــه توقیــف روزنامــه انجامیــد.. دســت خامنــه ای بــاالی آمــار فقــر در ایــران، )08 

(wujcvV/ly.bit//:https ،نوامبــر )202م(، تاريــخ بازدیــد: )) ســپتامبر 2022م

https://bit.ly/3Kbjo92
https://bit.ly/3Kbjo92
https://bit.ly/3wujcvV
https://bit.ly/3wujcvV
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کیفیــت توهیــن ســخنی بــه میــان نیامــده جــای ایــن ســؤال باقــی اســت 
کــه آیــا انتقــاد هــم توهیــن حســاب مــی شــود؟ و چــه زمانــی یــک انتقــاد، 

انتقــاد اســت و چــه زمانــی توهیــن؟

شكل )4(: تصویر کاریکاتوری که دست خامنه ای را در حال 
ترسیم خط فقر نشان می دهد

در پــی کنتــرل شــدید نظــام بــر فعالیــت روزنامــه نــگاری در داخــل کشــور، 
بــه رهبــری کنشــگران و روزنامــه نــگاران و مخالفیــن نظــام در خــارج از 
کشــور فضاهــای رســانه ای تــازه ای پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــتند. و ایــن 
کانالهــای رســانه ای در ســایه تــداوم نارضایتــی و تنــش اجتماعــی چالــش 
بزرگــی در برابــر دســتگاه تبلیغــات رســمی ایــران بــه شــمار مــی رود. از ایــن 
ــا آنهــا دریــغ نمــی کنــد  رو، نظــام تهــران از هیــچ تاشــی بــرای مقابلــه ب
یعنــی روی ایــن کانالهــا پارازیــت پخــش مــی کنــد، علیــه آنهــا ســیاه نمایــی 
کــرده آنهــا را بــه نوکــری بیگانــگان متهــم مــی کنــد؛ آنهــم در شــرایطی 
کــه اعتمــاد افــکار عمومــی بــه رســانه هــای داخلــی بــه شــدت کاهــش 
یافتــه اســت و مــردم بــه  کانالهــای خارجــی و یــا کانالهایــی کــه مخالــف 
گفتمــان رســمی هســتند، بیشــتر رغبــت نشــان مــی دهنــد. شــایان ذکــر 
اســت اصلــی تریــن علــت روی گردانــدن روزنامــه نــگاران و فعالیــن رســانه 
از رســانه هــای داخلــی و گرایــش بــه رســانه هــای خارجــی ایــن اســت کــه 
ایــن نویســندگان، خبرنــگاران ، روزنامــه نــگاران و فعــاالن حقوقــی و دیگــر 
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کنشــگران در ایــران بــا شــرایط بســیار ســختی مواجــه شــدند و در نتیجــه 
مجبــور بــه تــرک کشــور شــدند. 

یــک مؤسســه پژوهشــی مســتقل در هلنــد بنــام »ســازمان گمــان« کــه 
در زمینــه تحلیــل و مقایســه مواضــع در ایــران فعالیــت دارد، در بــازه 
زمانــی 17 تــا 26 فوریــه 2021 میــادی از 27 هــزار دواطلــب دربــاره 
رویکردهــای افــکار عمومــی در ایــران و از جملــه منبــع دریافــت اخبــار، 
یــک نظــر ســنجی انجــام داد. طبــق نتایــج ایــن نظــر ســنجی کانالهــای 
»ایــران اینترنشــنال«، »مــن و تــو«، »بــی بــی ســی فارســی« و »صــدای 
بیــش  داشــتند.  ایــران  در  را  تأثیرگــذاری  و  بیشــترین طرفــدار  امریــکا« 
از نیمــی از شــرکت کننــدگان در ایــن نظــر ســنجی عنــوان داشــتند کــه 
کانالهــای »ایــران اینترنشــنال« و »مــن و تــو « بــه ترتیــب، مــورد اعتمــاد 
آنهــا هســتند. ایــن در حالیســت کــه 27 درصــد شــرکت کننــدگان، کانــال 
»بــی بــی ســی فارســی« و 14 درصــد شــرکت کننــدگان تلویزیــون دولتی 
ایــران را منبــع خبــری مــورد اعتمــاد خــود ذکــر کردنــد. در همیــن حــال، 74 
درصــد شــرکت کننــدگان تصریــح کردنــد کــه اصــا بــه اخبــار تلویزیــون ایــران 
اعتمــاد ندارنــد. 33 درصــد شــرکت کننــدگان اظهــار داشــتند کــه هــر روز 
کانال »ایران اینترنشــنال« را تماشــا می کنند. از این رو، این کانال خبری 
خارجــی کــه بــه زبــان فارســی پخــش مــی شــود، در ایــران پــر طرفدارتریــن 

کانالهــای خبــری اســت)1).  
بنــا بــر گزارشــات روزنامــه هــای داخلــی ایــران، کاهــش اســتقبال مــردم 
از فشــارهای سیاســی فزاینــده  ناشــی  ایــران  از رســانه هــای جمعــی 
ای اســت کــه ســد راه روزنامــه نــگاران مســتقل مــی شــود و همیــن 
امــر نیــز بســیاری از آنــان را وادار بــه تــرک کشــور کــرده اســت. روزنامــه 
ــن علــت  ــه اســت کــه مهمتری ــن مطلــب پرداخت ــه ای ایرانــی »شــرق«)2) ب
جــای گرفتــن کانــال »ایــران اینترنشــنال« در رأس کانالهــای پرطرفــدار در 
میــان افــکار عمومــی ایــران بــه احتمــال قــوی ناشــی از ایــن امــر اســت کــه 
روزنامــه نــگاران و گوینــدگان زبردســتی کــه بــه خاطــر شــرایط نامســاعد 

)(( Iran International, Iran International TV Most Popular News Channel In Iran, Poll Shows, Iran 
International, )April 202( ,04(, Accessed on: Sep. 2022 ,(2, https://bit.ly/(Q6bfnD 

)2) ایــران اینترنشــنال، یــک روزنامــه ایرانــی: »ایــران اینترنشــنال« در میــان رســانه هــای خارجــی، بیشــترین تأثیــر را بــر مــردم 
 (D(PmTN/ly.bit//:https ،ایــران دارد، )09 آگســت 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 9) آگســت 2022م

https://bit.ly/3Q6bfnD
https://bit.ly/3D1PmTN
https://bit.ly/3D1PmTN
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ــد. ــد، در آن شــبکه هــا اســتخدام شــده ان ــه ان ــران رفت کاری از ای
علــی رغــم اینکــه ایــن افــراد ایــران را تــرک کــرده انــد، امــا همچنــان بــه عنوان 
خائــن مــورد تهدیــد قــرار مــی گیرنــد. در ســال 2017 میــادی، حکومــت 
ــاره 150 کارمنــد »بــی بــی ســی« تحقیقــات جنایــی انجــام داد  ــران درب ای
کــه برخــی از آنهــا بــا اتهــام »اقــدام علیــه امنیــت ملــی« روبــرو شــدند و 
در نتیجــه تمــام دارایــی آنهــا در داخــل کشــور مصــادره شــد)1). رســانه هــای 
حکومتــی ایــران بــا انتشــار تصاویــری از روزنامــه نــگاران ایرانــی مقیــم لنــدن 
آنــان را یــک »بانــد مافیایــی« خوانــد)2). در عیــن حــال، ایــن روزنامــه نــگاران 
حتــی در خــارج از ایــران نیــز تحــت تعقیــب نظــام هســتند. روزنامــه بریتانیایــی 
ایــران  »تایمــز« در دســامبر 2019 میــادی گــزارش داد کــه حکومــت 
کارمنــدان کانــال »ایــران اینترنشــنال« کــه مقــر آن در لنــدن اســت را تهدیــد 
کــرده انــد. نزدیــکان آنهــا در ایــران مــورد بازجویــی قرارگرفتنــد و امــوال 
و دارایــی هــای آنهــا مصــادره شــده اســت. آنــان همچنیــن تهدیــد شــده 
انــد کــه در صورتیکــه همچنــان بــه همــکاری بــا ایــن کانــال ادامــه دهنــد، از 
خیابانهــای لنــدن ربــوده خواهنــد شــد. ایــن کانال صحنه هایــی از اعتراضات 

گســترده مــردم ایــران در پــی افزایــش بنزیــن را پخــش کــرده بــود)3). 
ده هــا تــن از روزنامــه نــگاران و کارمنــدان »بــی بــی ســی فارســی« نیــز بــا 
همیــن رفتــار مواجــه شــدند. بــی بــی ســی فارســی در محکومیــت ایــن 
تهدیدهــای بــی ســابقه و توقیــف گذرنامــه هایشــان و نیــز ممنوعیــت 
خریــد امــاک در ایــران، یــک کنفرانــس مطبوعاتــی برگــزار کــرد. طبــق یــک 
نظــر ســنجی کــه )بــی بــی ســی( در میــان کارمنــدان خــود انجــام داد، 45 
کارمنــد »بــی بــی ســی فارســی« گفتنــد کــه حکومــت ایــران از پــدران 
آنهــا بازجویــی کــرده اســت و 40 تــن دیگــر اظهــار داشــتند کــه از بــرادران 
و یــا خواهرانشــان بازجویــی شــده اســت)4). بــی تردیــد، اینگونــه رفتارهــای 
ایــران کــه در راســتای انحصــاری کــردن منابــع اطاعــات صــورت می گیرد، 

فعالیــت روزنامــه نــگاری را بســیار ســخت و تقریبــا ناممکــن مــی كنــد. 

)(( Matthew Moore, Iran Tries to Silence BBC Persian by Harassing Journalists’ Families, The 
Times, )Nov. 20(7 ,(8(, Accessed on: Sep. 2022 ,(2, https://bit.ly/(RsHApL
)2( Marc Horne, BBC Adds to Accusations of Intimidation, The Times, )May 20(9 ,(5(, Accessed 
on: Sep. 2022 ,(2, https://bit.ly/(wM7wot

))) ایران اینترنشنال، در میان رسانه های خارجی، » ایران اینترنشنال « بیشترین تأثیر را در میان مردم دارد.
)4( Marc Horne, BBC Adds to Accusations of Intimidation, op. cit.

https://bit.ly/3RsHApL
https://bit.ly/3wM7wot
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در طــول چهــار دهــه، از رســانه هــای رســمی نــه تنهــا بــرای بیــان آنچــه از 
ــگاران و  ــرای تهدیــد روزنامــه ن ــران واقعیــت اســت بلکــه ب دیــد نظــام ای
مخالفیــن داخلــی و خارجــی و خفــه کــردن صدایشــان نیــز اســتفاده شــده 
اســت. صــدا و ســیمای ایــران، بــا مصاحبــه هــا و برنامــه هــای رادیویــی و 
تلویزیونــی کــه بــا هــدف بــی آبــرو کــردن افــراد و دورغ پراکنــی تهیــه مــی 
شــود، بــا گرفتــن اعترافــات اجبــاری و نقــض حریــم خصوصــی مخالفیــن 
و نزديــكان آنهــا انــواع شــکنجه هــای روانــی و تــرور شــخصیتی را در حــق 

آنــان مرتکــب شــده اســت.
فدراســیون جهانــی جامعــه هــای حقــوق بشــر )FIDH( در ســال 2020 
میــادی گزارشــی بــا عنــوان »رســانه هــای ایــران، ابــزاری بــرای ســرکوب 
ــه  ــه مــوارد و شــیوه هــای ب دســته جمعــی«)1) منتشــر کــرد کــه در آن ب
کارگیــری رســانه در ســرکوب مخالفیــن پرداختــه شــده اســت. در ایــن 
گــزارش، 151 برنامــه رســانه ای کــه در دهــه گذشــته از صــدا و ســیمای 
ایــران پخــش شــده اســت از جملــه اعترافــات 355 قربانــی بــه عــاوه 
برنامــه هایــی کــه بــرای بدنــام کــردن 505 فــرد دیگــر تهیــه شــده بــود، 
بــه دقــت بررســی و تحلیــل شــده اســت. بنــا بــه گفتــه قربانیــان، ایــن نــوع 
اقدامــات ســرکوبگرانه رســانه ای یــک نــوع شــکنجه روانــی اســت کــه آثــار 
ــا مدتهــا از بیــن نمــی رود. ایــن قربانیــان همچنیــن تأکیــد کــرده انــد  آن ت
کــه تأثیــر مخــرب ایــن برنامــه هــا، در زندگــی خانوادگــی و اعتبــار آنهــا بــه 
آســانی بــر طــرف نمــی شــود. و از آنجــا کــه بســیاری از بیننــدگان بــه منابــع 
مســتقل اطاعــات دسترســی ندارنــد، اتهاماتــی کــه در ایــن برنامــه هــا 

بــرای بــد نــام کــردن قربانیــان مطــرح مــی شــود را بــاور مــی کننــد. 
بــی تردیــد، فضــای رســانه ای ایــران یــک فضــای بســته و بلکــه ســرکوبگر 
اســت و چنیــن فضایــی بــرای فعالیــت رســانه ای و روزنامــه نــگاری اصــا 
مســاعد نیســت. مؤسســه »گزارشــگران بــدون مــرز« ایــران را یکــی از 5 
زنــدان بــزرگ بــرای کنگشــران و فعالیــن رســانه معرفی مــی کند. در چنین 
شــرایط بحرانــی، نظــام ایــران از رســانه – عــاوه بــر مــواردی کــه قبــا بــر 
شــمردیم- بــرای نفــوذ در منطقــه و حمایــت از نقشــه هــای فرقــه ای  و 
سیاســی خــود اســتفاده مــی کنــد. از ایــن رو، ایــران مبالــغ هنگفتــی را در 
)(( Orwellian State: Islamic Republic of Iran’s State Media as a Weapon of Mass Suppression ; 
Country: Iran, )International Federation For Human Rights )FIDH(, 2020(, P (7.
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صنعــت رســانه ای ســرمایه گــذاری مــی کنــد و همانند برخى کشــورهای 
بــزرگ منطقــه، بــرای ایجــاد دیپلماســی رســانه ای رقابتــی تــاش مــی 
کنــد تــا گفتمــان نظــام ایرانــی را پیــش بــرده و در داخــل و خــارج بــرای 
ایجــاد شــرایط مــورد نظــر ایــران زمینــه ســازی کنــد. ایــن کار چــه توســط 
بازوهــای نیابتــی و چــه از طریــق نماینــدگان رســمی نظــام انجــام شــود، 
یــک هــدف نهایــی را دنبــال مــی کنــد و آن شــکل دادن افــکار عمومــی 
داخــل طبــق اندیشــه نظــام، و تأمیــن کریدورهــای خارجــی اســت کــه 
همــان جهــان بینــی تهــران را داشــته باشــند. البتــه نبایــد از یــاد بــرد کــه از 
مهمتریــن اهــداف رســانه ای، ترویــج گســترده ارزشــهای انقــاب یعنــی 
»صــدور انقــاب« در منطقــه اســت تــا بــه نفــوذ ایــران در منطقــه بــه 
عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای و تضمیــن گســترش دایــره نفــوذ خــارج از 

مرزهــای منطقــه ای متعــارف کمــک نمایــد.

ســوم: رســانه های ایران و رویکرد هژمونی.. محاســبات 
گــذر از تأثیــر بــر افــکار عمومــی بــه  روند نفوذ ســازی 

تقریبــا همــه عاقمنــدان بــه امــور ایــران دربــاره نقش تعیین کننده رســانه 
ــان  ــا بی ــد. همانطــور کــه قب ــران اتفــاق نظــر دارن در فضــای سیاســی ای
کردیــم، تبلیغــات رســانه ای بخــش الینفــک تاریــخ جمهــوری اســامی 
ــران اســت. ایــن تبلیغــات حاصــل رســانه غــول پیکــر اختاپوســی »صــدا   ای
سیما« است که به تبیین و ترویج استانداردهای ایدئولوژی مقاومتی 
و انقابــی ایــران در ســطوح داخلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی مــی 
پــردازد. و در نهادهــای اصلــی ماننــد دفتــر رهبــری، »ســپاه پاســداران«، 
ســازمانهای اقتصــادی و منابــع رســمی دیپلماتیــک، بازوهــای مختلــف 
ــان همــه و  ــران، کشــورها، نهادهــا و گروههــای مــوازی، شــبه نظامی ای
همــه همیــن رویکــرد دنبــال مــی شــود. و احتمــاال فراخــوان اخیــر خامنــه 
ای مبنــی بــر »جهــاد رســانه ای«)1) بــرای مقابلــه بــا آنچــه او هجمه رســانه 

ای خوانــد، یکــی از مــوارد عینــی ایــن رویکــرد اســت. 
در راســتای تــاش بــرای نفــوذ و توســعه طلبــی در منطقــه، ایــران روی 
امکانــات رســانه ای بــرای کســب اعتبــار و تأثیرگــذاری در افــکار عمومــی 
))) ایــران إنترنشــنال، رهبــر ایــران، خواهــان مقابلــه جهــادی بــا »هجمــه رســانه ای« شــد و تأکیــد کــرد کــه نظــام در معــرض 

(e(VWyN/ly.bit//:https ،تهاجم ترکیبی قرار دارد، )02 آگســت 2022م(، تاريخ بازدید: )) آگســت 2022م

https://bit.ly/3e1VWyN
https://bit.ly/3e1VWyN
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داخلــی و خارجــی حســاب بــاز کــرده اســت. همانطــور کــه ســرمایه گــذاری 
در صنایــع راهبــردی چــون صنایــع نظامــی و امنیتــی بــرای تهــران مهــم 
خاصــی  اهمیــت  از  نیــز  ای  رســانه  در صنعــت  گــذاری  اســت، ســرمایه 
برخــوردار اســت. از ایــن رو، تهــران بــرای گســترش بازوهــای رســانه ای خــود 
در منطقــه ســخت در تــاش اســت و بــا نگاهــی بــه گزارشــاتی کــه بــه 
فضــای رســانه ای ایــران پرداختــه، ایــن امــر بــه وضــوح فهمیــده مــی شــود. 
گــزارش مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی حاکیســت کــه صــدا 
و ســیمای ایــران ســاالنه حــدود 140 تریلیــون ریــال معــادل 560 میلیــون 
دالر درآمــد زایــی دارد. و ایــن جــدای از بودجــه ای اســت کــه ســاالنه 
دولــت بــه آن اختصــاص مــی دهــد کــه معــادل مجمــوع مالیــات حقــوق 
ســاالنه کارمنــدان دولــت اســت کــه بــه 50 تریلیــون ریــال یعنــی 200 
میلیــون دال مــی رســد)1). عــاوه بــر آن، دولــت ایــران در بازنگــری بودجــه 
ســال 2021 میــادی، 71.4 میلیــون دالر دیگــر بــه برنامــه هــای فضــای 
مجــازی اختصــاص داد کــه 63 میلیــون آن ســهم صــدا و ســیما شــد و 
بخــش ســایبری »ســازمان تبلیغــات اســامی« )IDO( مقــدار باقیمانــده 

یعنــی 8.4 میلیــون دالر را از آِن خــود کــرد)2). 
در همیــن زمینــه، گــزارش »پاتفــورم رســانه« کــه زیــر مجموعــه »مركــز 
روزنامه نگاری اروپا« اســت، ضمن ارائه اطاعات کلی از فضای رســانه 
ای ایران، صدا و ســیما را از مهمترین ســازمانهای رســانه ای در منطقه 
آســیا و اقیانــوس آرام و بلکــه در جهــان خوانــده اســت کــه امکانــات 
ســرمایه گــذاری و انســانی کانــی در اختیــار دارد و بــا داشــتن 40 هــزار 
ــه  ــی در 20 کشــور جهــان ب ــد در سرتاســر جهــان و نمایندگــی های کارمن
چندیــن زبــان فعالیــت مــی کنــد. همچنیــن  17 کانــال صــدا و ســیما بــرای 
داخــل ایــران و 30 کانــال دیگــر بــرای منطقــه برنامــه پخــش مــی کننــد و 
9 کانــال دیگــر برنامــه هــای خــود را بــرای همــه جهــان پخــش مــی کنــد. 
از مهمتریــن ایــن کانالهــا مــی تــوان بــه کانــال عربــی »العالــم« اشــاره 
کــرد کــه درســال 2003 میــادی آغــاز بــه کار کــرد و بــه شــیوه کانالهــای 

)(( Iran International, Big Budget For Iran’s State TV Leads To Criticism Amid Money Crunch, 
)Feb 2022 ,02(, Accessed On: August 2022 ,(4, https://bit.ly/(AT2k4y
)2( Catalin Cimpanu, Iran Updates Budget to Allocate 7(.4$ Million to Cyberspace Operations, 
Future, )April 202( ,28(, Accessed on: August 2022 ,(4, https://bit.ly/(AsPpov

https://bit.ly/3AsPpov
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ماهــواره ای خبــری بــزرگ عربــی ماننــد »الجزیــره« و »العربیــه« فعالیــت 
مــی کنــد. کانــال بیــن المللــی »پــرس تــی وی« کــه پخــش برنامــه هــای 
خــود را در ســال 2007 میــادی آغــاز كــرد، و کانــال چنــد زبانــه »ســحر« 
کــه در ســال 1990 میــادی فعالیتهــای خــود را آغــاز نمــود و بــه زبانهــای 
کــردی، اردو، آذری، بوســنیایی، فرانســوی و زبانهــای دیگــری چــون زبــان 
هوســایی و ســواحلی کــه از جملــه زبانهــای آفریقایــی هســتند)1)، و 
همچنیــن شــبکه اســپانیایی زبــان »اســپان تــی وی« کــه بــر اســاس یافتــه 
هــای تحقیــق مؤسســه امــور بیــن الملــل لهســتانی در امریــکاى التیــن 
بیشــترین مخاطــب را دارد)2)، از مهمتریــن شــبکه هــای بــرون مــرزی ایــران 

بــه شــمار مــی رونــد.
تریــن خبرگزاریهــا در  از فعــال  نیــز  ایــران  از ســویی دیگــر، خبرگزاریهــای 
ســطح جهــان بــه شــمار مــی رونــد کــه در رأس آنهــا »خبرگــزاری جمهــوری 
اســامی« قــرار دارد کــه اختصــارا بــه آن »ایرنــا« )IRNA( مــی گوینــد 
و تنهــا خبرگــزاری رســمی جمهــوری اســامی ایــران اســت. »خبرگــزاری 
فــارس« کــه خــود را مســتقل مــی نامــد یــک خبرگــزاری نیمــه رســمی و 
وابســته بــه ســپاه پاســداران اســت کــه اخبــار را بــه چندیــن زبــان ارائــه مــی 
دهــد و از مهمتریــن خبرگزاریهــای ایــران اســت. از مهمتریــن خبرگزاریهــای 
غیــر رســمی، خبرگــزاری »مهــر« )Mehr( اســت کــه بــه طــور تخصصــی بــا 
موضــوع سیاســت خارجــی ایــران فعالیــت مــی کنــد. ایــن خبرگــزاری کــه 
در ســال 2003 میــادی تأســیس شــد، مســائل سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و مذهبــی را بــه چندیــن زبــان از جملــه عربــی، انگلیســی، ترکــی، 
روســی، فارســی و آلمانــی پوشــش مــی دهــد و بیــش از 300 خبرنــگار و 
5 نمایندگــی در ســطح منطقــه دارد. و بــا بیــش از 17 خبرگــزاری خارجــی 
در آســیا و اروپــا تفاهمنامــه همــکاری دارد. عــاوه بــر ایــن خبرگزاریهــای 
بــزرگ کــه در بخشــهای مختلــف فعالیــت مــی کننــد، برخــی خبرگزاریهــا بــه 
صــورت تخصصــی بــر مســائل مشــخص داخلــی و خارجــی تمرکــز مــی کنند 
ــه خبرگــزاری »قــدس« اشــاره کــرد کــه  ــوان ب کــه از مهتریــن آنهــا مــی ت

)))  عبد الحكيم ابو اللوز، ياسين بوشوار، ارکان و راهبردهای تبلیغات ایران در مغرب، ص 82).
)2(Danny Citrinowicz ,Ari Ben-Am,The Iranian Information Revolution :How Iran Utilizes Social 
Media and Internet Platforms to Incite ,Recruit ,and Create Negative Influence Campaigns, 
European Eye on Radicalization ,)2020( ,P ,(( Accessed on :August ,2022 ,09 https//:bit.
ly(/Bi00mO
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حــوزه فعالیــت خــود را در حــوزه امــور فلســطین محــدود کــرده اســت. در 
اینجــا بایــد بــه »خبرگــزاری دانشــجویان«، »خبرگــزاری زنــان« و »خبرگــزاری 

قرآنــی« نیــز اشــاره نمــود)1).
ــه آنچــه بیــان شــد، مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه نفــوذ  ــا توجــه ب ب
ایــران در منطقــه نــه بــه طــور تصادفــی صــورت گرفتــه و نــه آنطــور کــه 
تبلیــغ مــی شــود نتیجــه مســتقیم کوتاهــی کشــورهای عربــی و ســلطه 
امریــکا و اســرائیل بــر منطقــه اســت بلکــه عــاوه بــر عوامــل تأثیرگــذاری 
کــه برشــمردیم، نتیجــه هوشــیاری  تهــران نســبت بــه نقشــهای راهبــردی 
تبلیغــات رســانه ای در تقویــت مواضــع و تبلیــغ گســترده آن و تحــت تأثیــر 
قــراردادن افــکار عمومــی و در نتیجــه، تحــت فشــار قــراردادن دولتهــای 
منطقه است. بیش از چهار دهه است که ایران برای تقویت و توسعه 
شــبکه رســانه ای خــود تــاش مــی کنــد. تــا جاییکــه اکنــون تأثیرگــذاری 
بــر افــکار عمومــی داخلــی و منطقــه ای را پشــت ســر گذاشــته و بــرای 
تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی در ســطح جهــان فعالیــت مــی کنــد. از 
ایــن رو، چنــد ســال پیــش ایــاالت متحــده تعــدادی از تارنماهــای مربــوط 
بــه رســانه هــای رســمی ایــران و یــا رســانه هــای گروههــای وابســته بــه 
ایــران را کــه بــا نشــر اخبــار دروغیــن بــه دورغ پراکنــی روی مــی آورنــد 
مســدود کــرد. از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه کانــال »المســیره« حوثــی هــا، 
کانــال »العالــم«، »اللؤلــؤة«، »فلســطین الیــوم«، »النبــأ«، » الکوثــر« 
و کانالهــای دیگــر اشــاره کــرد. تهــران ضمــن محکــوم کــردن ایــن اقــدام، 
آن را مغایــر آزادی بیــان دانســت. البتــه تهــران از ایــن فرصــت نیــز اســتفاده 
کــرده و از »محــور مقاومــت در برابــر محــور سرســپردگی« ســخن گفــت. 
صــدا و ســیمای ایــران در تارنمــای خــود نوشــت: »دولــت دمکرات ایاالت 
متحــده در حالــی از آزادی بیــان دم مــی زنــد کــه بــا حمایــت از همپیمانــان 
دیرینــه خــود در خاورمیانــه یعنــی اســرائیل و عربســتان، عمــا جلــوی 

فعالیــت رســانه هــا را مــی گیــرد«)2).
ــد از برخــی کشــورهای  جالــب اســت کــه تهــران همــواره تــاش مــی کن
منطقــه کــه بــا آنهــا رابطــه دوســتانه نــدارد ماننــد پادشــاهی عربســتان 

))) حسام ميرو، رسانه های ایران و گفتمان آن در قبال کشورهای خلیج عربی، ص )).
)2) دويچــه ولــه، واشــنگتن ســایتهای رســانه هــای ایرانــی و دیگــر رســانه هــای وابســته بــه تهــران را مســدود مــی کنــد، 

(wCJBrh/ly.bit//:https ،تاريــخ بازدیــد: 09 آگســت 2022م ،)2 ژوئــن )202م((

https://bit.ly/3wCJBrh
https://bit.ly/3wCJBrh
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ســعودی تصویــر منفــی ارائــه نمایــد. گفتنــی اســت کــه از منظــر روابــط 
بیــن الملــل، عربســتان ســعودی بــه عنــوان یکــی از قدرتهــای منطقــه 
اســت کــه کارکــرد موازنــه گــری میــان دو اردوگاه شــیعی و ســنی در 
منطقــه را دارد. کانالهــای خبــری ایرانــی از چندیــن ســال پیــش و از طریــق 
ماهــواره عربــی »عربســات« و »نایــل ســات« بــه بــازار رســانه هــای عربــی 
نفــوذ كردنــد و ایــران را در جنــگ راهبــردی بــر ســر دلهــا و اذهــان جهــان 
عــرب قــرار داده اســت. گفتنــی اســت کــه در ایــن میان ماهواره عربســات 
در میزبانــی از کانالهــای ایــران ســهم بیشــتری داشــته اســت. از ایــن رو، 
ایــران تــاش مــی کنــد بــا تبلیــغ ایــن ایــده کــه رســانه هــای قدرتهــای 
منطقــه از کاخ ســفید خــط مــی گیرنــد، اعتبــار رقبــای منطقــه ای و 
ســازمانهای رســانه ای آنهــا را خدشــه دار کــرده و از محبوبیــت آنهــا در 
منطقــه بکاهــد. رســانه هــای ایــران، رســانه هــای کشــورهای خلیــج را بــه 
طرفــداری از صهیونیــزم متهــم مــی کننــد و همــواره تــاش مــی کننــد بــا 
تنــش آفرینــی و اســتفاده از احساســات ضــد امریکایــی در سرتاســر جهــان 
عــرب ضمــن تقویــت نفــوذ، الگــوی تبلیغاتــی خــود را ترویــج نمایــد. در این 
مــورد مــی تــوان بــه بحــران یمــن اشــاره کــرد کــه گفتمــان رســانه ای ایــران 
تمــام تاشــهای جهــان عــرب را اعــم از تاشــهای سیاســی و نظامــی 
ــه عنــوان مثــال، شــاهدیم  ــرای حــل ایــن بحــران هــدف گرفتــه اســت. ب ب
کــه در رســانه هــای وابســته بــه تهــران نیروهــای خلیجــی را نیروهــای 
مــزدور مــی خواننــد. و ایــن اقــدام بــا هــدف خدشــه دار کــردن اعتبــار ایــن 
کشــورها و همپیمانــان سیاســی و نظامــی آنهــا صــورت مــی گیــرد. و در 
مقابــل، تــاش مــی کننــد هرگونــه کمــک احتمالــی نظامــی و لجســتیک 
ایــران بــه حوثــی هــا را مشــروع جلــوه دهنــد)1). ایــران بــا ایــن مشــی رســانه 
ای تــاش مــی کنــد دیــدگاه غیــر واقعــی و جانبدارانــه خــود را بــه جهــان 

ارائــه دهــد. 
در حالیکــه ایــران توانایــی خــود را در ارائــه یــک الگــوی رســانه ای گســترده 
اثبــات نمــوده اســت، امــا جهــان عــرب هنــوز بــه اهمیــت ابــزار رســانه ای 
در ارتبــاط بــا ملتهــای دیگــر و تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی آنهــا و بالتبع، 
تأثیــر بــر دولتهــای آنهــا پــی نبــرده اســت. نتایــج بــه دســت آمــده از یــک 
)(( Anne Hagood, Saudi Arabia and Iran: The Tale of Two Media, vol.(0, )Cairo: American University, 
Arab Media and Society, 20(0(, p(4.
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کارزار پایــش رســانه ای نشــان مــی دهــد کــه جــای ســازمانهای رســانه ای 
عربــی کــه هماننــد رســانه هــای بیــن المللــی ایران، بــه بیــش از 10 زبان برنامه 
پخــش کنــد همچنــان خالیســت. لــذا، بــی دلیــل نیســت کــه حــوزه فعالیــت 
ــرای  ــران ب ــر رفتــه و هــم اکنــون ای ــران از مرزهــای متعــارف فرات تبلیغاتــی ای

اروپــای شــرقی، آمریــکا، آفریقــا و آســیا نیــز برنامــه پخــش مــی کنــد. 
در شــرایطی کــه کانالهــای َقــَدر عربــی زبــان قطــری، اماراتــی، ســعودی 
در  را  الگــوی موفقــی  یــک  انــد  توانســته  عربــی  دیگــر کشــورهای  و 
دیپلماســی رســانه ای بــرای تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی داخلــی و 
بیــن المللــی ارائــه داده و در یــک رقابــت نفــس گیــر بــا اختاپــوس رســانه 
ــر  ــد ب ــی تردی ــان دیدگاههــا ب ــوِد هماهنگــی می ــران وارد شــوند، نب ای ای
شــرایط هژمونــی رســانه ای در منطقــه تأثیــر گذاشــته و میــدان را بــرای 
ــرای حمایــت از  ــاز مــی گــذارد؛ چــرا کــه قدرتهــا ب ــران ب ــی ای داســتان گوی
دیدگاهــی کــه دربــاره مســائل موجــود منطقــه ای و بیــن المللــی دارنــد، 

ــد.  ــات رســانه ای خــود را بــه میــدان مــی آورن امکان
بــه احتمــال زیــاد ایــن رقابــت رســانه ای نفــوذ منطقــه ای ایــران را – ولــو 
بــه طــور نســبی – تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. و نســبی بــودن ایــن تأثیــر بــه 
خاطــر شــرایط بحرانــی منطقــه و خصومــت هــای پیاپــی میان کشــورهای 
گوناگــون منطقــه اســت کــه بــر رویکــرد ایــن ســازمانهای رســانه ای و نیــز 
بــر میــزان تأثیرگــذاری آنهــا بــر افــکار عمومــی تأثیــر مــی گــذارد. در حالیکــه 
تبلیغــات رســانه ای ایــران همچنــان تــاش دارد ضمــن خدشــه دار کــردن 
اعتبــار کشــورهای منطقــه، بــا اعتبارســازى دینــی، سیاســی و اقتصــادی 
در راســتای تقویــت نفــوذ خــود گام بــردارد، بیشــترین تمرکــز رســانه هــای 

عربــی بــر درگیریهــا و رقابتهــای داخلــی صــورت مــی گیــرد. 
در اینجــا بایــد بــه برخــی نمونــه هــای عینــی تأثیــرات تبلیغــات ایــران در 
منطقــه در زمینــه هــای گوناگــون اشــاره کــرد. علــی رغــم اینکــه ایــران 
بــا بحرانهــای داخلــی ســریالی و تــداوم تحریمهــای پیاپــی بیــن المللــی 
دســت بــه گریبــان اســت، و علــی رغــم تاشــهای بــی وقفــه قدرتهــای 
مطــرح خاورمیانــه بــرای جلوگیــری از افزایــش نقــش ایــران در منطقــه، 
ایــران امــا توانســته اســت در دوره اخیــر و مخصوصــا بعــد از رخدادهــای 
ســال 2011 میــادی کــه بــه بهــار عربــی شــهرت یافــت، موقعیــت خــود 
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را بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای تثبیــت نمایــد. 
ایــران بــا ســیطره بــر چهــار پایتخــت عربــی یعنــی دمشــق، بغــداد، بیــروت 
ــی  ــه طــور ب و صنعــا توانســت در راســتای سیاســت نفــوذ در منطقــه ب
ســابقه ای گامهــای بزرگــی بــردارد و در شــاخ آفریقــا و برخــی کشــورهای 
دیگــر آفریقــا نفــوذ گســترده ای بــرای خــود رقــم بزنــد بــه گونــه ای کــه 
مــی تــوان گفــت رســانه هــای ایــران تقریبــا در همــه جــا حضــور دارد و 
بــرای همــه گروههــای اجتماعــی و رده هــای ســنی برنامــه پخــش مــی 
کنــد. بــه عنــوان مثــال صنعــت ســینمای ایــران در مقایســه بــا صنعــت 
ســینمای عربــی در تمامــی زمینــه هــا پیشــرفتهای چشــمگیری بــه خــود 
دیــده اســت. و هرســاله بــر ســر کســب جوایــز بیــن المللــی همچــون 
جایــزه جهانــی »اســکار« رقابــت مــی کنــد و توانســته اســت در دو دوره 
در بخــش فیلمهــای خارجــی، ایــن جایــزه را از آِن خــود کنــد. دو فیلــم 
بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی یکــی فیلــم »جدایــی« در ســال 2012 
میــادی اســکار گرفــت و فیلــم »فروشــنده« نیــز در ســال 2017 موفــق 
بــه کســب جایــزه اســکار شــد امــا فرهــادی در اعتــراض بــه تصمیــم رئیــس 
جمهــور ســابق امریــکا مبنــی بــر ممنوعیــت ورود اتبــاع برخــی کشــورها 
از جملــه ایــران بــه ایــاالت متحــده، از حضــور در مراســم اهــدای جوایــز 
خــودداری کــرد)1). همچنیــن ایــران کانالهایــی بــرای کــودکان دارد و در 
بخــش فیلمهــاى کارتونــی نیــز پیشــرفت بســیاری کــرده اســت. فیلــم 
کارتونــی ایرانــی »گرگــم و گلــه مــی بــرم« در لیســت فیلمهــای کوتــاه 
کارتونــی نامــزد جایــزه »اســکار« ســال 2021 میــادی قــرار گرفــت)2). 
کانالهــای ایرانــی و شــیعی ماننــد »هدهــد« و »طــه« کــه بــا اســتفاده از 
دو ماهــواره »نایــل ســات« و »عربســات« بــرای کــودکان برنامــه پخــش 
مــی کننــد و در منطقــه مخاطبیــن زیــادی هــم دارنــد، بــه فیلمهایــی کــه 

بــرای رده ســنی کــودکان تهیــه مــی شــوند، توجــه ویــژه ای دارنــد. 
در اینجــا بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد اشــاره کنیــم کــه از نــگاه رســانه هــای 
ایــران ســاخت فیلمهــای کارتونــی صرفــا بــرای ســرگرمی نیســت بلکــه 

))) وبســایت العربيــة نــت، یــک فیلــم ایرانــی برنــده جایــزه اوســکار بهتریــن فیلــم خارجــی شــد، )27 فوریــه 7)20م(، تاريــخ 
(pQagNH/ly.bit//:https ،بازدیــد: 2) آگســت 2022م

)2) خبرگــزاری بیــن المللــی ایــران پــرس، یــک فیلــم انیميشــن ایرانــی نیــز کاندیــد جایــزه اوســکار اســت، )04 ژانویــه )202م(، 
(Kpm572/ly.bit//:https ،تاريــخ بازدیــد: 2) آگســت 2022م
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ایــن فیلمهــا بــه صــورت هدفــدار و در راســتای فعالیتهــای تبلیغــی تولیــد 
مــی شــود. ایــران مجموعــه فیلمهــای کارتونــی در راســتای سیاســتهای 
تهــران تولیــد کــرده اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه فیلــم »ترور 
ــد ترامــپ« کــه بافاصلــه بعــد از کشــته شــدن قاســم ســلیمانی  دونال
فرمانــده »ســپاه قــدس« تولیــد شــد و ســروصدای زیــادی بپــا کــرد، 
اشــاره کــرد. در ایــن بــاب ســخن بــه همینجــا خاصــه نمــی شــود بلکــه 
تهــران مبلــغ 100 میلیــون دالر بــرای تولیــد ســریال کودکانــه اختصــاص 

داده اســت تــا تصویــر ناپســندی از ایــاالت متحــده ارائــه دهــد)1).
بــه طــور کل، ایــران کــه از مدتهــا پیــش درگیــر یــک جنــگ رســانه ای بــا 
کشــورهای خلیــج اســت  از توانمنــدی و تریبــون رســانه ای خــود ضمــن 
بــازار گرمــی بــرای خــود، در جهــت خدشــه دار کــردن چهــره دشــمنان 
مخصوصــا کشــورهای خلیــج اســتفاده مــی کنــد. و مــی بینیــم کــه هــر 
دو طــرف تمــام شــیوه هــا و امکانــات تبلیغاتــی و رســانه ای خــود را بــه 
میــدان آورده انــد. نحــوه فعالیــت شــبکه تلویزیونــی عربــی زبــان ایــران 
نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــور امکانــات رســانه ای و تبلیغاتــی خــود 
را کــه بــه انــدازه فعالیتهــای دیپلماتیــک و حاکمیتــی مهــم اســت، در 

ــرد.  ــه کار مــی گی ــه خــود ب راســتای اهــداف توســعه طلبان
 ایــن نــوع اقــدام تهــران در بــه خدمــت گرفتــن رســانه هــا بــرای پیشــبرد 
ــا کشــورهای منطقــه نشــان دهنــده گرایــش توســعه  جنــگ تبلیغاتــی ب
طلبانــه نظــام سیاســی ایــران اســت. ایــران ادعــا مــی کنــد در مقابــل 
ســلطه غــرب مقاومــت مــی کنــد و پرچمــدار نهضتهــای اســامی در 
منطقــه اســت کــه ایدئولــوژی تســلیم ناپذیــر شــیعی یعنــی همــان طــرح 
و برنامــه هــای ایــران را ســرلوحه خــود قــرار داده انــد، تقویــت نفــوذ خــود 
در منطقــه را حــق مســلم خــود مــی دانــد. از همــان ابتــدای پیــروزی 
انقــاب »اســامی«، ایــران خــود را تنهــا قــدرت قانونــی مــی دانــد کــه 
حمایــت از تمامــی شــیعیان منطقــه را بــر عهــده دارد. و اکنــون این رؤیا را 
در ســر مــی پرورانــد کــه خــود را بــه عنــوان تنهــا و بزرگتریــن حامــی تمامــی 
مســلمانان جهــان معرفــی کنــد)2). و براســاس همیــن اندیشــه توســعه 

)(( Iran International ,Big Budget for Iran’s State TV Leads To Criticism Amid Money Crunch ,op. 
cit.
)2( Anne Hagood, Saudi Arabia and Iran: The Tale of Two Media, op. cit., p4. 
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طلبانــه اســت کــه ایــران در راســتای حمایــت از طــرح فرقــه گرایانــه خــود 
در منطقــه کانالهــای متعــدد رســانه ای را بــه خدمــت گرفتــه اســت. 

بــا نگاهــی بــه کانالهــای ایرانــی – اعــم از کانالهایــی کــه از تهــران برنامــه 
هــای خــود را پخــش مــی کننــد و کانالهایــی کــه توســط بازوهــای ایــران 
در منطقــه و کشــورهای اروپایــی اداره مــی شــوند – کــه در راســتای 
خدمــت بــه اهــداف مذهبــی و سیاســی ایران بــرای منطقه برنامه پخش 
مــی کننــد مــی بینیــم کــه بیــش از 85 کانــال در خدمــت ترویــج و تبلیــغ 
ایدئولــوژی سیاســی و عقیدتــی ایــران قــرار دارد. در طــول 42 ســال کــه 
ــن کانالهــا در خدمــت پیشــبرد سیاســتهای  از عمــر نظــام مــی گــذرد، ای
رســانه ای و تبلیغاتــی هدفمنــد نظــام ایــران بــوده انــد کــه بــه طــور خاص 
منطقــه خاورمیانــه را بــه عنــوان جامعــه هــدف انتخــاب کــرده انــد. و 
تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتــه انــد تــا نظامهــای عربــی را نوکــر و 
پــادو غــرب معرفــی کننــد. و بــا ایجــاد تردیــد در حقانیــت اســام ســنی، 
بــذر فتنــه فرقــه گرایانــه را در میــان جوامــع مخاطــب القــا کننــد. و بدیــن 
ســان زمینــه را بــرای ترویــج مذهــب شــیعی و طــرح توســعه طلبــی ایــران 
در منطقــه فراهــم ســازند. گفتنــی اســت کــه سالهاســت ایــران از رهگــذر 

مســأله فلســطین کاســبی مــی کنــد)1).
در واقــع، ایــن کانالهــا کــه روز بــه روز بــر تعــداد آنهــا افــزوده مــی شــود، 
برخــی از آنهــا ماننــد »المیادیــن«، »آی فیلــم«، »العالــم«، »فــدک«، 
»هدهــد«، »طــه«، »الکوثــر« و غیــره کــه بــه ترویــج ارزشــهای فرهنگــی، 
اجتماعــی و مذهبــی مــی پردازنــد، بــه مــرور زمــان در جوامــع ســنی نیــز 
مخاطبیــن زیــادی را جــذب کــرده انــد. اما برنامــه هایی که برای مخاطبین 
عــرب در کشــورهای منطقــه پخــش مــی شــود، اندیشــه تقابلــی »مــا در 
مقابــل دیگــری« را ترویــج مــی کنــد و در ایــن زمینــه کانــال »فــدک« بــه 
تمــام معنــا بــه ترویــج گفتمــان فرقــه گــرا و نفــرت پراکنانــه پیشــگام 
اســت. از ایــن رو، آنچــه بــرای مــا اهمیــت دارد جنبــه فرقــه گرایــی تبلیغــات 
رســانه ای ایــران اســت کــه تقریبــا همــه فعالیتهــای رســانه ای ایــران از آن 

خالــی نیســت. 
))) محمــد بــن صقــر الســلمی، ماشــینهای تبلیغاتــی ایــران در معــرض خطــر مســدود شــدن، )ريــاض: مؤسســه بیــن 
(QaCgHK/ly.bit//:https ،تاريــخ بازدیــد: 08 آگســت 2022م ،)المللــی مطالعــات ایــران »رســانه«، 6) ژوئــن 2020م

https://bit.ly/3QaCgHK
https://bit.ly/3QaCgHK


30 گفتمان رسانه ای ایران و تأثیرسازی و نفوذسازی

ــران از راههــای گوناگــون و  اینکــه برنامــه هــای تبلیغــی رســانه هــای ای
ــا نیســت کــه  ــن معن ــه ای ــا ب ــل دســترس اســت، ضرورت ــه ســهولت قاب ب
مخاطبیــن ایــن رســانه هــا مســتقیما در خدمــت حمایــت از طرحهــا و 
برنامــه هــای ایــران در منطقــه بســیج مــی شــوند بلکــه در ســایه عــدم 
وجــود هماهنگــی میــان رســانه هــای رقیــب، برنامــه هــای رســانه هــای 
اعتمــاد  و  دارد  دنبــال  بــه  منطقــه  بــرای  ناخوشــایندی  نتایــج  ایــران 
فعالیــن  سیاســتگران،  یعنــی  امــور  متولیــان  بــه  نســبت  شــهروندان 
رســانه، علمــای دیــن و مراکــز پژوهشــی را هــدف قــرار مــی دهــد تــا 
ــه راحتــی افــکار عمومــی جهــان عــرب را شــکل دهــد. یکــی از  ــد ب بتوان
آثــار جنــگ روانــی رســانه هــای ایــران ایــن اســت کــه ممکــن اســت مــردم 
منطقــه مواضــع سیاســی، اجتماعــی و حتــی عقیدتــی اتخــاذ کننــد کــه 
بــه صــورت غیــر مســتقیم در راســتای اهــداف تبلیغــات ایــران باشــد. ایــن 
سیاســت »بذرپاشــی تبلیغاتــی« کــه تهــران بــا بــه کارگیــری انــواع رســانه 
هــا از تلویزیــون و رادیــو گرفتــه تــا روزنامــه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی 
ــوازن  ــا یــک شــبکه مت ــوان را مــی دهــد ت ــن ت ــه آن ای ــد، ب ــال مــی کن دنب
و آزاد خلــق نمایــد کــه بــه آرامــی و در همــه جهــات گســترش یافتــه و 

همــه اقشــار جامعــه را هــدف قــرار دهــد.
در اینجــا و در مقــام ســخن از فعالیتهــای تبلیغــی رســانه ای ایــران در 
منطقــه، از شــبکه هــای اجتماعــی نبایــد غفلــت کــرد؛ چــرا کــه سیاســت 
»بذرپاشــی تبلیغاتــی« تهــران در ایــن بســترها بســیار خــوب جــواب مــی 
دهــد و تهــران از ایــن فرصــت بــرای تقویــت نفــوذ منطقــه ای خــود بهــره 
مــی بــرد. البتــه ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه همانگونــه کــه پیــروان 
خمینــی بــرای تقویــت نفــوذ خــود از شــبکه هــای اجتماعــی مــدد مــی 
بــرای  و  کــرده  اســتفاده  ایــن فرصــت  از  نیــز  نظــام  گیرنــد، مخالفیــن 
ــز  ــات رســانه ای خــارج از چارچــوب نظــارت نظــام و نی اســتفاده از امکان
بــرای شکســتن انحصــار منبــع خبــر توســط »صــدا و ســیما« بــه شــبکه 
هــای اجتماعــی روی مــی آورنــد. بــا ایــن وجــود، حکومــت ایــران همــواره 
ســایتهایی را کــه بــا رویکــرد کلــی جامعــه ایــران ســازگاری ندارنــد ماننــد 
ســایتهایی کــه بــا ارزشــهای اســامی و یــا روح انقــاب منافــات دارنــد 

فیلتــر مــی کننــد. 
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معمــوال مــردم ایــران ترجیــح مــی دهنــد اخبــار را از منابــع اینترنتــی و 
یــا از شــبکه هــای خارجــی دنبــال کننــد. در شــرایطی کــه اســتفاده از 
آنتنهــای ماهــواره ای در ایــران ممنــوع اســت و برخــی ســایتها و شــبکه 
هــای اجتماعــی ماننــد »یوتیــوب«، »فیســبوک«، »تویتــر«، »تلگــرام« 
و غیــره در ایــران فیلتــر هســتند امــا حــدود 70 درصــد ایرانیــان – هرچنــد 
بــا دور زدن قانــون- بــه اینترنــت دسترســی پیــدا مــی کننــد. و میلیونهــا 
شــهروند ایرانی از جمله کنشــگران و مخالفین نظام با اســتفاده از وی 
پــی ان )VPN( ســعی مــی کننــد از فیلترهــا عبــور کــرده و بــه ســایتهای 
فیلتر شــده دسترســی پیدا کنند. همچنین مســئولین رده باالی کشــور 

دارای حســاب کاربــری در »فیســبوک« و »تویتــر« هســتند)1). 
تســلط بــر مجــاری و منابــع اطاعــات محــور اصلی در سیاســت خارجی و 
داخلــی ایــران اســت. از نــگاه ایــران، ایــن کشــور درگیــر یــک جنــگ طوالنــی 
مــدت بــا قدرتهــای عربــی ســنی مذهــب و نیــز بــا قدرتهــای اســتعمارگر 
ــر  ــران ب ــاالت متحــده اســت. و برخــی از مقامــات ای ــی مخصوصــا ای غرب
ایــن باورنــد کــه اگــر ایــران در میــدان جنــگ اطاعــات شکســت بخــورد، 
شکســت نظــام نیــز حتمــی خواهــد بــود. از ایــن رو، ایــران فنــاوری پخــش 
دیجیتال را در اولویت برنامه های خود قرار داده است زیرا که در سایه 
چنیــن فنــاوری، ایــاالت متحــده و همپیمانــان آن بــه آســانی نمــی تواننــد 
حمــات هکــری انجــام دهنــد. در راســتای ســلطه بــر منابــع اطاعــات، 
ایــران از ســال 2010 میــادی ارتــش حســابهای کاربــری را در بســترهای 
گوناگــون فضــای مجــازی از جملــه »فیســبوک« و »تویتــر« بــه خدمــت 
گرفــت کــه اصطاحــا بــه آنهــا »زاپــاس« )Sockpuppets( گفتــه مــی 
شــود. بــا آغــاز مذاکــرات ایــران و ایــاالت متحــده، تعــداد ایــن حســابهای 
کاربــری بــا هــدف انحــراف افــکار عمومــی و ترویــج دیــدگاه ایــران بــه 
شــدت افزایــش یافــت. معمــوال ایــن اقدامــات در پوشــش گزارشــهای 
ــا ســال 2020 میــادی تعــداد  ــرد. ت رســانه ای داخلــی صــورت مــی گی
2200 حســاب کاربــری مســتقیما روی 6 میلیــون کاربــر »فیســبوک« 
تأثیرگــذار بودنــد. در عیــن حــال، در بســتر »تویتــر«، حــدود 8.5 میلیــون 

)(( Media Landscapes, Iran, op. cit.
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توئیــت را تنهــا 8 هــزار حســاب کاربــری بــه اشــتراک گــذارده بودنــد)1).
در ایــن زمینــه، در ســال 2019 میــادی مجموعــه ای از پژوهشــگران 
770 حســاب کاربــری جعلــی »تویتــری«  دانشــگاه آکســفورد دربــاره 
ایرانــی کــه در ســال 2018 میــادی مســدود شــدند، یــک پژوهــش 
تحلیلــی انجــام دادنــد. نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی آن بــود کــه هــدف 
از بــه کارگیــری محتــوای عربــی در بســتر »تویتــر« نــه بــرای ارتبــاط بــا 
کاربــران عــرب زبــان بلکــه بــرای تبلیــغ دیگــر ســایتهای ایرانــی صــورت مــی 
گرفــت. بنابــر یافتــه هــای ایــن پژوهــش تأثیــر تبلیغــات ایــران در بســتر 
»تویتــر« نســبت بــه ســایر شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد »فیســبوک«، 
»اینســتاگرام« و »یوتیــوب« محــدود اســت و علــت آن هــم ایــن اســت 
کــه »تویتــر« کــه بیشــتر توســط نخبــگان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، 
در جهــان عــرب در میــان تــوده مــردم رواج چندانــی نــدارد. امــا علــی رغــم 
اینکــه تأثیرگــذاری ايــران محــدود اســت، ماشــین تبلیغــات ایــران بــرای 
اشــاعه و ترویــج برنامــه هــای ایــران در منطقــه فعاليــت مــى كنــد، و 
بــا مخاطــب قــرار دادن کاربــران عــرب زبــان بــر ضــد پادشــاهی عربســتان 
ســعودی و خاندان پادشــاهی و در حمایت از بشــار اســد رئیس جمهور 

ســوریه و شــبه نظامیــان حوثــی تبلیغــات مــی کنــد. 
ــه  ــا بررســی محتــوای عربــی بیــش از 23 هــزار هشــتگ ب ــن پژوهــش ب ای
ایــن نتیجــه رســید کــه میــان ایــن هشــتگ هــا و مســائلی کــه ذهــن تهــران 
را بــه خــود مشــغول داشــته ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد. بیشــترین 
_Anti# هشــتگها، هشــتگهای ضــد عربســتان ســعودی بودنــد مانــد
SaudiArabia و #الســعودية کــه از لحــاظ فراوانــی در مقــام اول قــرار 
داشــتند. یمــن بــا هشــتگهایی چــون  #المســيرة_عاجل و #اليمــن، در 
ــا هشــتگ #ســوریا در مقــام ســوم  مقــام دوم قــرار داشــت. ســوریه ب
و عــراق بــا هشــتگ #العــراق در مقــام چهــارم و فلســطین بــا هشــتگ 
المختــار در  بــا هشــتگ #لیبیــا-  لیبــی  پنجــم و  #فلســطین در مقــام 
مقــام ششــم قــرار داشــت. دســتگاه تبلیغاتــی ایــران بــرای موجــه نشــان 
ــا تأســی بــه شــیوه  دادن ایــن هشــتگها تــاش کــرد در انتشــار محتــوا ب

)(( Emerson Brooking, Suzanne Kianpour, Iranian Digital Influence Efforts: Guerrilla 
Broadcasting for the Twenty-first Century, )Washington: Atlantic Council, 2020(, P.-26
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ســازمانهای خبــری و سیاســی از عناویــن شــخصیتهای مشــهور رســانه 
ای، فعالیــن حقوقــی، سیاســتگران و علمــای دیــن و در محتواهــای 

تولیــد شــده از لهجــه محلــی عربــی اســتفاده کنــد)1). 
ایــران از همــان ابتــدای رونــق گرفتــن بــازار شــبکه هــای اجتماعــی در 
ــر  منطقــه، بــه اســتفاده از ایــن روشــها روی آورد. علــی خامنــه ای رهب
ایــران در ســال 2009 میــادی صراحتــا خواهــان تولیــد محتــوای ایرانــی 
و ترویــج آن از طریــق فضــای مجــازی شــد و گفــت: »تولیــد و ترویــج 
محتــوا یــک ســاح بیــن المللــی اســت کــه بیشــترین کارایــی را در مقابلــه 
بــا دشــمنان بیگانــه دارد«. بــر اســاس ایــن فراخــوان، »صــدا و ســیما« در 
ســال 2011 میــادی از میــان کارشناســان و متخصصیــن رســانه هفــت 
گــردان ســایبری تشــکیل داد. و بدیــن ســان 84 هــزار نیــروی متخصــص 
ــه فعالیــت  ــی در شــبکه هــای مجــازی ب ــوای ایران ــد محت ــه تولی در زمین

پرداختنــد)2). 
در ســال 2018 میــادی، اتحادیــه بیــن المللــی رســانه هــای مجــازی  
)IUVM(که مربوط به ایران است، اعام کرد که قصد دارد به بزرگترین 
شــبکه فضــای مجــازی در جهــان کــه » در راســتای ارزشــهای اصیــل ایــران 
ــر مــی دارد، بــدل شــود)3).  در دفــاع ملتهــای ســتمدیده جهــان« گام ب
در ایــن شــبکه گروههــای بزرگــی هســتند کــه در راســتای تأثیرگــذاری 
ــان زنــده دنیــا کارزار دروغ پراکنــی بــه راه  ــران اینترنــت ، بــه 11 زب ــر کارب ب
مــی اندازنــد. از دیگــر فعالیتهــای ایــن مجموعــه در فضــای مجــازی مــی 
تــوان بــه تولیــد محتــوا و نشــر خبرهــای فــوری، تولیــد اپلیکیشــن موبایــل 
هوشــمند، تولیــد فیلــم کارتونــی و تصاویــر کاریکاتــور خنــده دار، تولیــد 
محتــوای دینــی و دیگــر اشــکال ارتباطــی اشــاره کــرد کــه هــدف از آنهــا 
رونــق دادن بســترهای تبلیغاتــی ایرانــی، و بــه راه انداختــن کارزارهــای 
هدفمنــد دروغ پــردازی و نشــر اخبــار جعلــی در راســتای منافــع راهبــردی 
ایــران اســت. ایــن اظهــارات »خامنــه ای« گویــای نــگاه تهــران بــه رســانه 
ابــزار راهبــردی در کنــار روابــط دیپلماتیــک  بــه عنــوان  هــای دیجیتــال 

)(( Mona Elswah, Philip Howard, and Vidya Narayanan ,Iranian Digital Interference in the Arab 
World ,Data Memo( ,Oxford :Project on Computational Propaganda ,)20(9 ,Pp.(867-(850 
)2( Emerson Brooking, Suzanne Kianpour, Iranian digital Influence Efforts, op. cit., P(5. 
)(( Ibid, P(6.
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و موقعیــت ژئوپلیتیــک اســت. یکــی از پژوهشــگران مرکــز »شــورای 
آتانتیــک«، رســانه هــای دیجیتــال را بــه منزلــه »بلندگویــی مــی دانــد 
کــه پیامهــای نظــام ایــران را در محــدوده وســیعی پخــش مــی کنــد«)1).
همه آنچه بیان کردیم و به آسانی در شبکه های اجتماعی در دسترس 
اســت، بیانگــر نــگاه ایــران بــه اهــداف و کشــمکش هــای ژئوپلیتیــک خــود 
ــوان  ــه عن ــن راســتا اســت کــه در مــورد نقــش تهــران ب اســت و در همی
محــور مقاومــت در منطقــه و یــا در مــورد میــزان دخالتهــای خارجــی و 
نیــز ارائــه چهــره ای نامطلــوب از کشــور پادشــاهی عربســتان ســعودی 
و همپیمانــان عــرب آن  بــزرگ نمایــی مــی کنــد. البتــه همانطــور کــه 
قبــا نیــز بیــان کردیــم رســانه هــای رســمی طرفــدار ایــران نیــز همیــن خــط 
مشــی را دنبــال مــی کننــد. و خاصــه کام اینکــه، هــدف غایــی همــه 
ایــن ابزارهــای هــای ارتباطــی چــه رســانه هــای دیجیتال و چه رســانه های 
ســمعی و بصــری در درجــه اول حفــظ نظــام و بعــد از آن، حفــظ نفــوذ 
و حمایــت از منافــع ایــران از طریــق محافظــت از همپیمانــان ســنتی آن 
مــی باشــد. و در گام بعــدی، ایــن رســانه هــا مــی کوشــند بــا کســب 
همپیمانــان تــازه در مناطــق نفــوذ تهــران و یــا خــارج از منطقــه، بــرای 
گســترش نفــوذ تهــران گام بردارنــد تــا گــوی ســبقت را از رقبــای منطقــه 

ای خــود بربایــد. 
ــاد آور شــویم کــه  ــد ی ــز بای ــه را نی ــن نکت ــم، ای ــان کردی ــل آنچــه بی در مقاب
گفتمــان رســانه ای ایــران بــا تمــام تنوعــی کــه دارد، از طریــق تاکتیکهــای 
تبلیغاتــی خــود، شــبکه گســترده ای از پیامهــای سیاســی و دینــی را کــه 
بــا گرایشــات و آرزوهــای طیــف گســترده ای از مخاطبیــن در خاورمیانــه 
–ولــو بــه طــور نســبی- همســو اســت، بــرای آنــان پخــش مــی کنــد و 
آنچــه راه را بــرای ایــران همــوار مــی کنــد، نارضایتــی مــردم منطقــه از 
عــدم کارآیــی دولتهایشــان و یــا کاهــش اعتمــاد آنهــا بــه دولتهــا اســت. 
تهــران بــرای پیشــبرد برنامــه هــای تبلیغاتــی خــود از تکنیکهایــی ماننــد 
تکنیــک »زاپــاس« و افزایــش بســترهای تبلیغاتــی بــه عنــوان ابزارهــای 
اصلــی در راهبــرد فعالیــت رســانه ای و شــکل دادن افــکار عمومــی 

)(( Jack Stubbs, and Christopher Bing, Iran-Based Political Influence Operation-Bigger, 
Persistent, Global, Reuters, )August 20(8  ,29(, Accessed on: August 2022  ,2(, https://reut.
rs/(QbTD9P.

https://reut.rs/3QbTD9P
https://reut.rs/3QbTD9P
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طبــق اهــداف سیاســت خارجــی خــود اســتفاده مــی کنــد. 
برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا پیشــرفت فنــاوری در زمینــه صنعــت رســانه 
ای و وفــور امکانــات پخــش آنایــن و ســهولت دسترســی بــه منابــع 
اطاعــات، زمــان اســتفاده از ابزارهــای ســنتی رســانه ای بــرای تبلیغــات 
سیاســی ســپری شــده اســت. امــا ایــران بــه نقــش کاســیک ابزارهــای 
رســانه ای ســنتی بــه خوبــی آگاه اســت. از ایــن رو، ایــران از رســانه هــای 
متعــارف و ســنتی نــه تنهــا بــرای رســاندن دیــدگاه خــود بــه مخاطبیــن 
در سرتاســر جهــان بهــره مــی بــرد بلکــه تــاش مــی کنــد بــا اســتفاده از 
همیــن رســانه هــای ســنتی میــان پیامهایــی کــه در داخــل دریافــت مــی 
کنــد و میــان  پیامهایــی کــه بــرای مخاطبیــن خارجــی خــود تهیــه مــی 
کنــد، نوعــی تــوازن برقــرار نمایــد. ایــران از یــک ســو اســتفاده از ماهــواره 
را بــرای مــردم ممنــوع و برخــی ســایتها و شــبکه هــای اجتماعــی را فیلتر 
مــی کنــد تــا جریــان اطاعــات مخالفیــن داخلــی و خارجــی را محــدود کنــد 
و بــا هــدف »ارعــاب مخالفیــن داخلــی« دســت بــه اقداماتــی مــی زنــد، 
ــرای  ــه تنهــا ب امــا از ســویی دیگــر رســانه هــای ســنتی ماهــواره ای را ن
مقابلــه و خدشــه دار کــردن رســانه هــای رقیــب بلکــه بــرای ترویــج و 
تبلیــغ محتــوای رســانه ای ایــران در میــان تــوده جامعــه عــرب بــه خدمــت 
مــی گیــرد. از ایــن رو، ایــران بــا »هدايــت جانبدارانــه« اطاعــات باالتریــن 
ســطح تأثیرگــذاری را اعمــال مــی کنــد. بــه گونــه ای کــه مخاطــب را وا 
مــی دارد کــه بــا تمــام پیامهــا و موضوعاتــی کــه از مرکــز جنــگ تبلیغاتــی 
ایــران صــادر مــی شــود، همدلــى داشــته باشــد. و در نتیجــه، مخاطــب بــه 
طــور غیــر مســتقیم و ناخــودآگاه بــدون اینکــه خــودش متوجــه شــود، 
در دام تبلیغــات ایــران گرفتــار مــی گــردد. ایــن نــوع تأثیــر تبلیغــات ایــران را 
در اوایــل انقــاب شــاهد بودیــم کــه چگونــه نهضتهــای اســامی ســنی 
رســانه هــای خــود را در خدمــت تبلیــغ »روح انقــاب« قــرار دادنــد. البتــه 
بایــد بــه زمینــه و شــرایط تولیــد ایــن نــوع مــواد تبلیغاتــی نیــز توجه نمود.

برآیند
در طــول دهــه هــای گذشــته ایــران بــه برکــت سیاســتهای تبلیغاتــی 
خــود توانســت دیــدگاه سیاســی و فرقــه گرایانــه خــود را تبلیــغ و ترویــج 
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نمــوده و در ســپهر سیاســی و رســانه ای خاورمیانــه پیشــتاز باشــد. امــا 
بایــد گفــت کــه در مــورد ســطوح تأثیــر و میــزان کارآیــی و نفــوذ تبلیغــات 
ایــران نمــی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن تمامــی شــاخصها یــک حکــم 
قطعــی صــادر کــرد بلکــه بــا توجــه بــه نتایــج میدانــی و ســرعت گرفتــن 
ضــرب آهنــگ تحــوالت ژئوپلیتیــک منطقــه ای و بیــن المللی و گســترش 
حــوزه جغرافیایــی مــورد نظــر  ایــن مســأله یــک امــر نســبی اســت. ایــن 
اختــاف در ســطوح تأثیرگــذاری بــرای توســعه میکانیزمهــای پایــش، 
پیگیــری و ارزیابــی و تــاش بیشــتر بــرای فهــم فرآینــد تأثیرســازی و رونــد 
نفــوذ ایدئولــوژی ایــران در فضــای عربــی و اســامی بســیار مهــم اســت.  
جــدای از ایــن مســأله کــه تهــران تــاش مــی کنــد جایــگاه خــود را ارتقــا 
داده تــا خــود را بــه عنــوان رهبــر جهــان اســام معرفــی کنــد و نفــوذ 
خــود را حتــی بــه قیمــت زیــر پــا گذاشــتن حاکمیــت و اســتقال برخــی 
کشــورها تقویــت نمایــد، در مــورد میــزان تأثیرگــذاری رســانه هــای ایــران 
ســه دیــدگاه اصلــی وجــود دارد. دیــدگاه اول موفقیــت تبلیغــات ایــران 
ــه گــر منطقــه  در منطقــه را نتیجــه مســتقیم ناکامــی قدرتهــای موازن
مــی دانــد. یعنــی اینکــه اگــر بازیگــران اصلــی ماننــد سیاســتمداران و 
بــزرگان دینــی اعتبــار خــود را در میــان مــردم از دســت بدهنــد، ایــن باعــث 
بــه وجــود آمــدن یــک خــأ مــی شــود. در نتیجــه ایــران از ایــن فرصــت و از 
وجــود نارضایتــی مردمــی در کشــورهای عربــی اســتفاده کــرده و تــاش 
مــی کنــد خــود را بــه عنــوان یــک قــدرت بــی طــرف ولــی حامــی جوامــع 
ســتمدیده معرفــی نمایــد و احساســات مــردم را بــه نفع محــور دورغین 
مقاومــت برانگیــزد. در عیــن حــال همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره کردیــم، 
ایــران تــاش مــی کنــد وجهــه رقبــای اصلــی خــود در منطقــه را خدشــه 
دار کنــد. امــا دیــدگاه دوم آگاهــی یافتــن از این مســأله اســت که رســانه 
هــای ایــران مــی خواهنــد چــه چیــزی بــرای مــا دربــاره مــا بگوینــد. یعنــی 
مــا از دیــد رســانه هــای ایــران کیســتیم؟ پرداختــن بــه ایــن ســؤال کلیــدی 
مــا را بــه جوابهایــی مــی رســاند کــه بــه نوبــه خــود نیــاز بــه ارزیابــی جامعــه 
ــران و  شــناختی در مــورد تصــور فــرد از کشــور خــود و تصــوری کــه از ای
ــران مهــم اســت، دارد. در اینصــورت مــی توانیــم  ــرای ای مســائلی کــه ب
افــکار  در  ایــران  ایدئولــوژی  نفــوذ  و  تأثیرگــذاری  میــزان  کــه  دریابیــم 
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عمومــی جهــان عــرب چقــدر اســت و همچنیــن مــی توانیــم دریابیــم کــه 
ــا چــه  ــران در منطقــه ت ــا نفــوذ ای دســتگاه تبلیغاتــی عربــی در مقابلــه ب
انــدازه کوتاهــی نمــوده و ضعیــف عمــل کــرده اســت. اما دیدگاه ســوم 
بــر درک تبلیغــات ایــران از همــان ابتــدای ســاخت »محــور مقاومــت« بــه 
عنــوان یکــی از ابزارهــای کســب حمایــت سیاســی تأکیــد دارد. و اینکــه 
نفــوذ منطقــه ای ایــران تــا چــه میــزان ادامــه یابــد بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه ایــران تــا چــه انــدازه در کســب همپیمانــان جدیــد – چــه در منطقــه 
ــران در  ــد. ای ــا خــارج از آن- موفــق عمــل مــی کن نفــود ســنتی خــود و ی
حمایــت از گروههــای شــبه نظامــی و گســترش نفــوذ خــود در مناطقــی 
کــه از نظــر کشــورهای عربــی حاشــیه ای هســتند یعنــی دارای اهمیــت 
راهبــردی نیســتند، هیــچ تردیــدی بــه خــود راه نمــی دهــد. از ایــن رو، 
امــروز ماشــین تبلیغاتــی ایــران بــرای اکثــر مناطــق دنیــا از جملــه غــرب، 
شــمال و شــرق آفریقــا و امریــکای التیــن  و برخــی کشــورهای آســیایی 
نیــز برنامــه پخــش مــی کنــد. ماشــین تبلیغاتــی ایــران بســیار عریــض و 
طویــل و شــبیه یــک اختاپــوس اســت. فعالیتهــای رســانه ای ایــران تنهــا 
بــه بخــش خبــری خاصــه نمــی شــود. بلکــه اکنــون رســانه هــای ایرانــی 
بــا شــبکه هــای رســانه ای معــروف بیــن المللــی رقابــت مــی کنــد. ایــران 
بــا درک اهمیــت صنعــت رســانه در ســطوح بســیار پیشــرفته فعالیــت 
مــی کنــد. و خاصــه اینکــه نادیــده گرفتــن ایــن نفــوذ رســانه ای ایــران، 

در آینــده مــی توانــد رقبــای منطقــه ای را كنــار بزنــد.




