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 القوى الداخلية في المجتمع اإليراني

 المحور الرابع: اإلعالم والمراكز البحثية

 مقدمة

يكتسب اإلعالم اإليراني أهمية كبرى سواء لجهة نشر الرسائل وتعضيد السياسات، أو في العمل ضد الخطط 

تقوم بها بعض القوى اإلقليمية والدولية، الستهداف الدولة أو النظام في طهران، فاإلعالم أحد أهم التي 

وسائل القوة الناعمة، وتمتلك إيران إمبراطورية إعالمية هي األكبر على مستوى المنطقة وواحدة من أكبر 

 (1)المحيط الهادئ والعالم -اإلمبراطوريات اإلعالمية في منطقة آسيا

د هيئة رسمية يشرف عليها المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية، هي التي تحدد وتراقب تنفيذ السياسات وتوج

اإلعالمية لجميع المحطات التليفزيونية وإذاعات الراديو في إيران، وفق السياسات العامة للدولة، وهي وكالة 

 (. IRIBبث الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )

دد من الوزارات والهيئات الحكومية األخرى، وخصوًصا وزارة الخارجية، لتحقيق عدد من هذه الهيئة ترتبط بع

األهداف، ومن بينها نقل وجهة النظر الرسمية للدولة في القضايا واألمور المختلفة، وخدمة الدبلوماسية العامة 

 إليران، وعلى رأس غاياتها بطبيعة الحال "نقل رسالة الثورة اإلسالمية". 

(؛ IRIBين أدوات القوة الناعمة اإليرانية المهمة ضمن نشاط هذه الهيئة، ما ُيعرف بالخدمة الدولية لـ)ومن ب

حيث تهدف إلى مخاطبة الرأي العام الخارجي، والترويج للتاريخ اإليراني والحضارة اإليرانية والثقافة اإليرانية، 

 ا الحضاري عبر آالف السنين". و"كل من هو مهتم بالحصول على نظرة واقعية عن إيران وغناه

 

 ويمكن تناول خريطة القوي اإلعالمية والمراكز البحثية في إيران من خالل المحاور التالية:

 المحور األول: العوامل الحاكمة لبيئة اإلعالم والبحث في إيران

 المحور الثاني: خريطة القوى اإلعالمية في إيران

 البحثية في إيرانالمحور الثالث: خريطة المراكز 

                                  
 القدرات وحدود التأثير، مصدر سابق.( على حسين باكير: اكتشاف القوة الناعمة اإليرانية.. 1)
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 المحور األول

 العوامل الحاكمة لبيئة اإلعالم اإليراني

يجسد اإلعالم اإليراني تجربة مهمة من نماذج القوة الناعمة على مستوى اإلقليم؛ حيث عمل بفعالية رغم 

من بلد م، عالوة على أنها أتت 9191واقع الحصار والعزل المتعدد المستويات، المفروض على طهران منذ ثورة 

 (2)تبنى خطاًبا استثنائيًّا في السياسة واإلعالم والثقافة، وغير مألوف باإلطالق في المنطقة

وكما امتاز اإلعالم اإليراني بالتنوع في األدوات؛ امتاز كذلك باالنتشار؛ حيث خاطبت إيران مختلف اللغات 

والثقافات، ومن بين التجارب المهمة في هذا المجال، تليفزيون "برس تي. في" الذي ُيبثُّ باإلنجليزية، 

 على شبكة المعلومات العالمية.  وتليفزيون "هيسبان تي. في" الذي يبث باإلسبانية، بجانب االنتشار

ولكن ثمَّة مالحظة على هذه األنشطة، وهي أنها تركز في الغالب على مخاطبة األقليات الشيعية، وهو ما 

يضعف أثر الوسائط األخرى التي تخاطب الجمهور العام. ارتبط بذلك أن ُوِصف اإلعالم اإليراني، على وجه 

ناعمة اإليرانية، بالطائفية وتأجيج المذهبية، وهو ما فتَّ كثيًرا في الخصوص من بين مختلف وسائل القوة ال

عضد الفاعلية اإليرانية في هذا المجال، وخصوًصا داخل أوساط الحركات اإلسالمية السياسية والدعوية األخرى، 

 (3)والسيما في ظل ممارسات حلفاء طهران اإلقليميين، كما في حالة العراق

زء ال يتجزأ من السياسة والحكم، لذلك هو دائمًا ُمقيد ومحكوم. وتخضع وسائل اإلعالم إن اإلعالم في إيران ج

لرقابة مشددة ومراجعة دورية، تجعلها دائماً تحت قيود وضغوطات بعضها مباشر بشكل رسمي وفقاً للقوانين 

 الموضوعة، وبعضها غير مباشر من خالل األجهزة األمنية. 

فت عملية اإلعالن عن نتائج انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية التي ألقت التطورات التي اكتنوقد 

، أضواء كثيفة علي دور اإلعالم في تعبئة الجماهير والتجنيد السياسي والدعاية 1001يونيو  91أجريت في

ت جة وصلللمرشحين، السيما في ظل القيود الصارمة التي فرضتها السلطات علي حرية تداول المعلومات، لدر

، ووقف بعض المدونات االجتماعية، وكذلك حجب بعض المواقع SMSإلي تعطيل خدمة الرسائل القصيرة 

"فيس بوك"، لمنع المعترضين علي نتائج االنتخابات الرئاسية من ترتيب  اإللكترونية الشهيرة مثل موقع

 . ي نجاد بفترة رئاسية ثانيةصفوفهم أو الدعوة لتنظيم المظاهرات للتنديد بفوز الرئيس محمود أحمد

                                  
 الرابط:  م، للمزيد طالع3172أبريل  71ت"، شاكر، حسام: القوة اإليرانية الناعمة ومعضالتها، بوابة الدراسات، "الجزيرة.ن(. 2)
 شاف القوة الناعمة اإليرانية.. القدرات وحدود التأثير، مصدر سابق.باكير، اكتعلى حسين  (3)

http://alkhaleejonline.net/#!/articles/1431590412245684500
http://alkhaleejonline.net/#!/articles/1431590412245684500
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 أواًل: وظائف اإلعالم اإليراني: 

  :إن دور اإلعالم في إيران ال يقف عند هذا الحد، بل إنه باإلضافة إلي ذلك، يقوم بأداء وظيفتين مهمتين

نوع من بالوظيفة األولي: وضع حدود فاصلة بين القوي السياسية اإليرانية، التي تتسم تحالفاتها وائتالفاتها 

السيولة والديناميكية الشديدة، لدرجة يصعب معها وضعها في إطار استقطاب سياسي جامد ما بين قوي 

إصالحية وأخري محافظة، وبالتالي تصبح وسائل اإلعالم التي تعبر عن هذه القوي وتنقل رؤاها وطروحاتها 

 . (4)عها داخل النظام السياسي اإليرانيللشارع هي المعيار األساسي لتصنيف هذه القوي وتقييم توجهاتها وموق

الوظيفة الثانية: تقوم بها بعض وسائل اإلعالم المحسوبة علي الدولة، من خالل تقديم مؤشرات ورسم مالمح 

وقناة العالم الفضائية أبرز  (الدنيا"كيهان" ) وتبدو صحيفة . لمواقفها وسياساتها إزاء قضايا الداخل والخارج

متحدثة بلسان المرشد األعلي للجمهورية علي خامنئي، الذي  "كيهان"هذا السياق، حيث تعتبرالنماذج في 

 . (5) يمتلك سلطة تعيين ممثل له في الصحيفة

 

 :9191ثانيًا: مراحل تطور اإلعالم اإليراني بعد 

وطروحاتها للشعب شكلت وسائل اإلعالم في إيران أداة أساسية استخدمتها السلطة الحاكمة في إيصال رؤاها 

 فقد اعتمد رجال الدين علي 9191اإليراني قبل قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية بزعامة اإلمام الخميني في عام

 . "شرائط الكاسيت" كوسيلة أساسية في تعبئة الجماهير وتنظيم المظاهرات ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي

ل اإلعالم لسيطرة التيار اليميني المتشدد، خصوصا بعد اختفاء ، خضعت وسائ9191وبعد قيام الثورة عام 

الليبراليين من الساحة علي خلفية الصدام الذي حدث بين الثوريين والليبراليين وانتهي بطرح الثقة في أبو 

الجمهورية " )وهنا لعبت صحف مثل "جمهوري اسالمي 9190. الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في عام

التي صدرت في العام نفسه لتنطق بلسان التنظيم السياسي الوحيد الذي كان موجودا آنذاك وهو  -(الميةاإلس

 . دورا مهما في ترسيخ دعائم النظام اإلسالمي الجديد (الدنياكيهان" )و" ،حزب الجمهورية اإلسالمية

                                  
المحسوبة علي جناح المعتدلين والمقربة من رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجمع  (كوادر البناء)" كاركوزاران" المثال األبرز علي ذلك ما قامت به صحيفة (4)

عندما نشرت مقاال يصف المقاومين الفلسطينيين  (خالل الحرب اإلسرائيلية علي قطاع غزة) 3112ديسمبرتشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، في أواخر 
الصحيفة،  هذا التطور رغم أنه أدي إلي إغالق. المستشفيات إرهابيون يتسببون بموت األطفال والمدنيين عبر أنشاء بعض مقراتهم في دور الحضانة أو 'بأنهم

 .بإجماع مختلف القوي السياسية اإليرانية ووسائل إعالمها باعا بأن قضايا السياسة الخارجية اإليرانية ال تحظيإال أنه أعطي انط
 الرابط .3119نوفمبر  70، 00912تعدد األصوات وتقييد الحريات، صحيفة "األهرام" المصرية، العدد  :محمد عباس ناجي، اإلعالم اإليراني( 5)

http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/11/14/FILE2.HTM
http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/11/14/FILE2.HTM
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واإلقليمية والدولية، وبروز أشكال من  لكن سرعان ما بدأت مرحلة جديدة اتسمت بتشابك العالقات الداخلية

التفاعالت االقتصادية والسياسية العابرة للحدود أنتجت في النهاية أفكارا ورؤي متباينة بين الثوار، ووصل 

الخالف إلي مستويات متعددة خصوصا حول حرية االقتصاد وحرية السوق ودور الدولة في ذلك وقضية 

رية الجمهو :يل األحزاب، والعالقة بين الركنين األساسين للنظام اإلسالميالديمقراطية والحريات العامة وتشك

  . من ناحية والصبغة اإلسالمية من ناحية إخري

وتزامن ذلك مع انهيار االتحاد السوفيتي وانتهاء حالة االستقطاب الدولي وتقلص تأثير الخطاب األيديولوجي 

، وتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة 9191وفاة اإلمام الخميني عام علي الساحتين الدولية والداخلية، ثم جاءت 

، لتبدأ مرحلة التحول من حالة الثورة إلي حالة الدولة بما 9119وحتي  9191الجمهورية في إيران في الفترة من 

 . تعنيه من إقامة مؤسسات قوية تخضع لرقابة شعبية

لفة التوجه في إيران، وقد دعم من ذلك موافقة رئيس وفي هذه اللحظة بدأ الحديث عن وسائل إعالم مخت

التي كانت توجه انتقادات حادة ألداء  (السالم" )"سالم الجمهورية آنذاك هاشمي رفسنجاني علي صدور صحيفة

صاحب الميول  (رئيس الجمهورية فيما بعد)النظام ومنها سياسات الرئيس نفسه، واختياره محمد خاتمي 

لتولي وزارة الثقافة، حيث نجح في توسيع هامش الحرية المتاح أمام وسائل اإلعالم، برغم العقبات االنفتاحية 

 . التي وضعها المحافظون أمامه والتي أدت في النهاية إلي استقالته من منصبه

لرئيس لكن التطور الحقيقي الذي أحدث طفرة في وسائل اإلعالم اإليرانية، جاء مع فوز اإلصالحيين بقيادة ا

، حيث 9119مايو عام 11السابق محمد خاتمي في انتخابات الدورة السابعة لرئاسة الجمهورية التي أجريت في

صحيفة  12منها 9190وصل عدد الصحف والمجالت الصادرة باللغات الفارسية والكردية واإلنجليزية والعربية إلي

لكن األهم  . ألف نسخة يوميا 930مليون و 1لف نسخة إليأ 100يومية، كما زاد عدد توزيع الصحف من مليون و

من التطور الكمي، هو ظهور كتابات للعديد من رموز الليبراليين مثل عبد الكريم سروش والدكتور هاشمي 

أغاجري دعا بعضها إلي محاسبة المرشد األعلي للجمهورية وعدم وضعه في مكانة أعلي من الشعب، فضال عن 

 . تفسير الشريعة والدفاع عن الديمقراطيةرفض احتكار 

هذه الطفرة تعرضت لمعوقات عديدة خالل الفترة الرئاسية الثانية للرئيس محمد خاتمي، حيث استطاع 

المحافظون تقييد مساحة الحرية الممنوحة للصحافة، وهو ما بدا جليا في إغالق العديد من الصحف المقربة 

نشاط"، وإعدام مرتضي فيروزي رئيس تحرير صحيفة "إيران نيوز"، و" "معة"جا من اإلصالحيين مثل صحيفتي
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 "أخبار روز"، وتعرض "راه نو"، وكذا سعيد نوباري مدير صحيفة والحكم بالسجن علي أكبر كنجي مسئول صحيفة

ل ي"صبح أمروز"، فضال عن تعط العديد من المثقفين لمحاوالت اغتيال مثل سعيد حجاريان مسئول صحيفة

صحيفة دفعة واحدة علي إثر االنتقادات التي وجهها المرشد األعلي لدور الصحافة اإلصالحية التي اتهمها  91

 .بخرق المبادئ اإلسالمية وإثارة الشقاق في المجتمع وتهديد األمن القومي اإليراني

، إذ تبني 1002ي السلطة عامهذه الحالة وجدت نوعا من الدعم مع وصول الجناح األصولي من التيار المحافظ إل

نهجا متشددا في التعاطي مع وسائل اإلعالم خصوصا المحسوبة علي اإلصالحيين، حيث شنت شرطة اآلداب 

اإليرانية حملة قوية لجمع األطباق الالقطة للفضائيات من علي أسطح المنازل وذلك تنفيذا لالئحة التي 

شمي شاهرودي الذي اعتبر أن هذه األطباق تستغل في أصدرها رئيس السلطة القضائية السابق محمود ها

بعض األحيان في جرائم تستهدف أمن إيران عبر االستفادة من الفضائيات واإلنترنت، باإلضافة إلي اسطوانات 

الموسيقي المدمجة، والحفالت التي يختلط فيها الشباب من الجنسين، كما حظر المجلس األعلي للثورة الثقافية 

 . (6)"العلمانية المروجة لحقوق المرأة ولليبرالية األمريكية" م األجنبيةجميع األفال

 

 ثالثًا: اإلعالم وتوازنات القوي السياسية:

إن وسائل اإلعالم اإليرانية أصبحت مرآة عاكسة للقوي السياسية اإليرانية ومعادلة التوازن القائمة فيما بينها، 

لدرجة أصبح معها من المتعذر الحديث عن وجود استقطاب إعالمي جامد ما بين صحف ومواقع إصالحية 

في الفترة األخيرة عن بروز اتجاهات فقد أسفرت التطورات السياسية التي شهدتها إيران  . وأخري محافظة

  . مختلفة بين القوي السياسية اإليرانية، حتي داخل القوي التي تنتمي إلي تيار سياسي واحد

 

 ـ اعالم اتجاهات التيار اإلصالحي:9

 :يمكن الحديث عن ثالث اتجاهات إصالحية فرعية، كل منها يمتلك وسائل إعالم مختلفة عن اآلخر

ن اإلصالحيو 'ول: تمثله قوي اليسار اإلصالحي التي تسعي لإلصالح في إطار النظام القائم ويمثلهااالتجاه األ

الذين يعملون من داخل النظام، وهم جزء من طالئع الثورة اإلسالمية، حيث أعلنوا تبعيتهم  'المتدينون

 ثل هذا االتجاه كل منويم . لزعامة النظام وبذلوا جهودا مضنية حتي ال ينحرف مسار اإلصالحات

                                  
  مصدر سابق.تعدد األصوات وتقييد الحريات،  ..محمد عباس ناجي، اإلعالم اإليراني( 6)
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(، الذي يصدر جريدة االعتماد الوطني )(، وحزب اعتماد مليمجمع رجال الدين المناضلين )مجمع روحانيون مبارز

(، وتعتبر أحد أهم المتحدثين بلسان اإلصالحيين، وحزب التضامن الثقة الوطنية ')اعتماد ملي 'باسمه هي

 (. التضامن )ة هبمستكياإلسالمي اإليراني، ويصدر صحيف

االتجاه الثاني: قوي اليسار الليبرالي العلماني، التي تعرف اإلصالحات بأنها تغيير وتطوير واجب الحدوث في 

بنية النظام ومؤسساته، فاإلصالح بالنسبة لها هو تغيير قانوني لمؤسسات النظام، ونظرا ألن الدين يمثل 

جبهة المشاركة  :ويمثل هذا االتجاه كل من . بفصل الدين عن الدولةجوهر النظام اإلسالمي فإنها تنادي 

وتعبر عنه صحف مثل  . اإلسالمية، ومنظمة مجاهدي الثورة اإلسالمية، وجبهة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 . وكلها تعرضت لإلغالق "سالمو" راه نو"و" "صبح امروز"

تسعي إلي إحداث تغيير في النظام اإلسالمي ولكن بأساليب قانونية غير  االتجاه الثالث: قوي المعارضة التي

حركة حرية إيران، والقوميون  :عنيفة، وتطلق علي نفسها مسمي المعارضة القانونية، وتضم هذه القوي

إيران وتعبر العديد من الصحف عن فكر هذا االتجاه مثل "إيران امروز" ) . العلمانيون، وجبهة المفكرين الحرة

  .التي يصدرها الرئيس اإليراني األسبق أبو الحسن بني صدر (الثورة اإلسالميةانقالب إسالمي" )(، و"اليوم

 

 ـ إعالم اتجاهات التيار المحافظ:1

  :يمكن الحديث عن ثالثة اتجاهات داخل التيار المحافظ لكل منها وسائل إعالم مختلفة

لجيل الذي يضم رموز ا (البازار )التقليدي من التيار المحافظ المتحالف مع طبقة التجاراالتجاه األول: يمثله الجناح 

األول للثورة، وتعرض لهزائم سياسية عديدة ساهمت في انكماشه لصالح الجناح األصولي، ويضم هذا االتجاه 

المؤتلفة  'جبهة(، وجمعية علماء الدين المناضلين )قوي سياسية عديدة هي جمعية روحانيت مبارز

 ')رسالت'و 'ايران'و (الجمهورية اإلسالمية ')جمهوري اسالمي 'وتعبر عنه صحف ". جمعية زينب'، و"اإلسالمية

 (. الرسالة

االتجاه الثاني: الجناح األصولي من التيار المحافظ، الذي يسيطر حاليا علي معظم مؤسسات صنع القرار في 

يشهد حالة من االنقسام نتيجة التباين في التعاطي مع بعض القضايا السيما ذات الصلة بالملف إيران، لكنه 

 (، وائتالفأنصار الثورة )ائتالف ايثار كران :ويضم هذا االتجاه قوي متعددة هي . االقتصادي والسياسة الخارجية
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 ')كيهان 'العديد من الصحف عن هذا االتجاه مثل وتعبر . (، وتنظيم حزب اهللأنصار تعمير إيران )آباد كران

 رجانيوز". '، و"وكالة أنباء فارس ''، باإلضافة إلي بعض المواقع اإلليكترونية مثليالثارات'و (الدنيا

االتجاه الثالث: تيار الوسط الذي يتزعمه رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي 

، ويريد إحداث نوع من التطوير داخل النظام وليس هدمه، ليتواكب مع التطورات التي تحيط بإيران رفسنجاني

" الثورة وتفويت الفرصة علي إنجازاتفي المنطقة والعالم بشكل يستطيع معه المحافظة علي ما يسميه ب"

كاركوزاران" و" (الشرقف "شرق" )وتعتبر صح "اإلنجازات".  القوي المعادية والمتربصة بإيران للقضاء علي هذه

وقد تعرضتا لإلغالق أكثر من مرة بسبب بعض التوجهات  . أهم المعبرين عن هذا االتجاه الثالث (كوادر البناء)

 . التي لم تلق قبوال لدي السلطات اإليرانية

، بما يعني أن الصراع في إيران وأمام هذه االعتبارات يمكن القول أن خريطة اإلعالم اإليراني متشابكة ومعقدة

ربما يتجاوز بدرجة كبيرة حدود االستقطاب التقليدي بين المحافظين واإلصالحيين، إلي صراع علي عقل 

المواطن اإليراني، بين اتجاه يتبني نهجا مغلقا بدعوي حماية أمن ومصالح الدولة ضد المتربصين بها، وآخر 

لي التغيير بات ضرورة قصوي للتعامل مع تحديات الداخل وتهديدات يري أن االنفتاح علي الخارج والتطلع إ

 . (7)الخارج

 

 رابعًا: حدود حركة اإلعالم اإليراني:

يشكل اإلعالم أحد أهم أدوات النظام اإليراني لتحقيق أهدافه، وأكثرها فاعلية، فلقد واكب العمل اإلعالمي، 

والتمهيد لها؛ حيث يمكن اعتبار الثورة اإليرانية ابنه الفعل اإلعالمي الثورة اإليرانية منذ مرحلة الميالد األولى، 

بالدرجة األولى؛ حيث كانت أشرطة وكتابات الخوميني وماللي قم وغيرهم من الشخصيات، هي أبرز عامل أدى 

 إلى تحريك الشارع اإليراني في السبعينيات، ضد نظام شاه إيران الراحل، محمد رضا بهلوي،

فهم الطريقة التي يدير بها نظام الماللي و"آيات اهلل" في طهران والحوزات العلمية، ملف اإلعالم ولذلك يمكن 

 في إيران في الوقت الراهن، من خالل مجموعة من المتغيرات،

 

 

                                  
  مصدر سابق.تعدد األصوات وتقييد الحريات،  ..محمد عباس ناجي، اإلعالم اإليراني( 7)
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 وأهمها: 

ثوابت ومتغيرات االستراتيجية اإليرانية في الداخل والخارج، وخصوًصا إزاء اإلقليم، في العالم العربي  -9

واإلسالمي، وخصوًصا في الخليج العربي، مع التأكيد على أهم ثابت، وهو الحفاظ على النظام الحالي ومصالحه 

التي تضمن بقائه، ومبدأ "تصدير الثورة". ويحكم المتغيرات من بين هذه االمور، الواقع الداخلي، وكذلك 

لفية للدولة اإليرانية، كما في العراق والمشرق التطورات اإلقليمية والدولية، وخصوًصا في األفنية األمامية والخ

 العربي، وأفغانستان وآسيا الوسطى، على الجانب اآلخر. 

الباعث المذهبي، الذي يحكم سياسة النظام الحاكم في إيران، سواء في الداخل أو الخارج. ويشبِّه البعض  -1

مانيا النازية، والذي كان يشرف عليه جوزيف جوبلز، اإلعالم اإليراني بنموذج اإلعالم في حقبة الرايخ الثالث، أو أل

وزير الدعاية السياسية في حكومة أدولف هتلر. كذلك يتشابه اإلعالم اإليراني مع غيره من وسائل اإلعالم في 

الدول الديكتاتورية األخرى، وبالتالي تتشابه أهدافه، التي تشمل تسخير وتوظيف اإلعالم للتأثير على الرأي 

 لثقافة الجماهيرية. العام وا

ـ أن اإلعالم اإليراني في الغالب إعالم دعائي له أجندة سياسية، ولذلك هناك العديد من األقسام الخاصة في 3

وسائل اإلعالم الحكومية، لتحقيق هذه المستهدفات، ورسم وتنفيذ السياسات المرتبطة بها، مثل قسم 

 ،"البرمجي والتقييم واألبحاث والدراسات التحقيقات زکالدراسات والتحقيقات، وقسم ثقافة الناس في "مر

 "لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية".  التابع

ـ أنه مع اتساع رقعة اهتمامات وحركة السياسة الداخلية والخارجية للدولة اإليرانية؛ تتسع معها رقعة 2

ا من المجاالت التي تخدم السياسات العمل اإلعالمي، ويتحول إلى أدوات لممارسة العمل االستخباري، وغيره

العامة للدولة. ومن ذلك نفهم تماًما تنوع اللغات التي تستخدمها وسائل اإلعالم اإليرانية، والتي من خالل 

مالحظتها، سوف نفهم تماًما توصيف اإلعالم اإليراني بأنه إعالم موجَّه؛ حيث إن هذه اللغات تستهدف األقاليم 

 يها المشروع اإليراني، مثل التركية واألوردية، وبطبيعة الحال، اللغة العربية. والبلدان التي يتحرك ف
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 المحور الثاني

 خريطة القوى اإلعالمية في إيران

يعمل اإلعالم اإليراني في إطار مؤسسي؛ حيث تنفذ وسائل اإلعالم اإليرانية الخطة العامة للدولة، من دون 

شخصنة كبيرة. وتتنوع مجاالت اهتمام اإلعالم اإليراني، ما بين ما هو سياسي، وما هو اقتصادي، وما هو ديني، 

المذهب الشيعي. وحتى السينما واألطفال؛ فهناك  وغالًبا ما يكون باللغَتْين، العربية واألوردية، من أجل نشر

 عدد كبير من الصحف والقنوات الفضائية اإليرانية، التي تهتم بكل مجاالت العمل اإلعالمي تقريًبا. 

وهناك رافد شديد األهمية لإلعالم اإليراني، يخدم عليه، وهو الرافد المذهبي؛ حيث إن وسائل اإلعالم األخرى 

الشيعية في الدول المجاورة، كما في العراق وسوريا ولبنان؛ تعمل في إطار نسق متكامل التي تخص الطائفة 

 مع نظيرتها الرسمية أو غير الرسمية في إيران. 

ويري البعض أن مصطلح وسيلة إعالم "غير رسمية" ال مجال له في طهران؛ حيث إن كل وسائل اإلعالم هناك 

 دة وسياسة واحدة. تعمل وفق نسق واحد، وفي إطار رسالة واح

وتمتلك الدولة اإليرانية عدة أذرع إعالمية رئيسية، وهي الصحف الورقية، والقنوات الفضائية، ووكاالت األنباء، 

 ولكن أهم هذه األذرع فيما يخص خدمة السياسة الخارجية للدولة، هي الفضائيات ووكاالت األنباء:

 

 أواًل: الصحافة:

واألقوى في اإلعالم اإليراني. ويالحظ أن الخريطة الصحفية تتسم بالسيولة تمثل الصحافة الوسيلة األبرز 

وتتغير مالمحها باستمرار، على غير المتوقع. وذلك تحديدًا في العقدين الماضيين، مع بروز اتجاهات 

 إصالحية في بعض الدوائر السياسية وتغير التركيبة الديمغرافية باتساع نطاق شريحة الشباب في المجتمع.

 فكانت الصحافة هي مرآة تعكس تلك التحوالت المجتمعية والسجاالت السياسية. 

فبمراجعة قائمة الصحف اإليرانية خالل السنوات القليلة الماضية، يمكن بسهولة مالحظة عملية مستمرة 

بت صحيفة، والعدد غير ثا 3200إلى  3000لظهور صحف واختفاء أخرى. حيث يتراوح عدد الصحف في إيران من 

نتيجة تعرض صحف للغلق وأخرى ُتسحب تراخيصها ثم تصدر مرة أخرى بأسماء مختلفة. بل إن بعض الصحف 

تغير توجهاتها وأفكارها بشكل مثير للتساؤل. وإن كان هذا التحول األخير يرتبط غالبًا بنمط الملكية وتغير 

 مواقف أصحاب رؤوس األموال. 
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، ثم أدخلت 9191ري وفقًا للقانون المنظم للصحافة، والذي صدر عام أما عمليات الغلق أو سحب الترخيص، فتج

. وهي التعديالت التي منحت السلطات مجااًل أوسع لمالحقة الصحافيين، وتقييد 1000عليه تعديالت عام 

 إجراءات إصدار الصحف والتشدد في تقييم ما تنشره. 

تخضع لذات القانون المنظم للعمل الصحفي تخضع لهذا القانون. اإلصدارات اإللكترونية بحيث  ضمومن أبرز التعديالت، 

كما أضيفت شروط جديدة تتعلق بشخص من يطلب إصدار صحيفة، حيث أصبحت ممارسة العمل الصحفي محرمة على 

طة شاألفراد المنتمين أو المؤيدين للجماعات المعادية للثورة أو الجماعات غير الشرعية أو من صدر ضده حكم بممارسة أن

ضد الثورة أو األمن الوطني. وكان هذا الحرمان في السابق مقصورًا على أصحاب المناصب القيادية قبل قيام الثورة أي في 

 . 8عصر الشاه

وتنقسم اتجاهات الصحف اإليرانية بين تيارين رئيسيين، األول المحافظ الذي يؤيد توجهات الدولة بشكل عام. 

فكارًا إصالحية تدعو إلى التطوير والتغيير ليس فقط للسياسات وإنما أيضًا والثاني اإلصالحي الذي يتبنى أ

لألفكار والرؤى. غير أن تلك الصحف المؤيدة لإلصالحيين، تتعرض لضغوط متنوعة ومتفاوتة حسب درجة 

 جرأتها وحدود النقد الذي تباشره، خصوصًا تجاه المؤسسات والقيادات العليا. 

 ديرة باالنتباه فيما يتعلق بالصحافة اإليرانية:ومن المالحظات المهمة الج

المالحظة األولي: أن الصحافة اإليرانية أحيانًا ترتبط بأشخاص وليس بتيار أو توجه معين. فداخل التيار 

المحافظ هناك صحف تعمل لحساب مؤسسات بعينها وتدافع عنها. وكذلك األمر بالنسبة لقيادات ومسؤولين 

وقع خالف بين المرشد علي خامنئي والرئيس السابق أحمدي نجاد، حيث مالت بعض كبار. ووضح ذلك عندما 

الصحف إلى تأييد المرشد وهاجمت نجاد بعنف. بينما انضمت صحف أخرى إلى مؤيدي نجاد ودافعت عن موقفه 

 في مواجهة مؤسسة اإلرشاد. وهو ما يشير إلى أن التباين والتنوع في الصحافة ال يقتصر على المحورين

 الكبيرين )محافظ / إصالحي( لكن هناك مساحة للتنوع وبل والتناقض داخل كل منها. 

المالحظة الثانية: أن الصحافة اإليرانية )فارسية( باألساس، بمعنى أن الغالبية العظمى منها تصدر باللغة 

إيران، باستثناء  الفارسية، عدا استثناءات لها طبعات باللغة اإلنجليزية. بينما تغيب العربية عن صحافة

، والثانية فارسية أصاًل لكن تصدر 9111صحيفتي "الوفاق العربي" و"كيهان" فاألولى تصدر بالعربية منذ عام 

 منها طبعتين باإلنجليزية والعربية. بينما تغيب بقية اللغات عن الصحافة اإليرانية المتداولة. 

                                  
  :الرابط( أنظر 8)

http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/3201-the-press-law.html
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/3201-the-press-law.html
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 ثانيًا: اإلعالم المرئي والمسموع:

اسع ونسبة المقروئية العالية للصحافة، إال أن التلفزة اإليرانية ال تقل عنها شعبية ومتابعة رغم االنتشار الو

 من اإليرانيين يتابعون التلفاز بانتظام.  % 90من المواطنين. فأكثر من 

وبالتوازي مع التطور التقني الهائل في وسائل االتصال خصوصًا البث الفضائي واإللكتروني. اهتمت إيران 

ير األداء اإلعالمي الرسمي، فقامت في العقد األخير بتوسيع نطاق وزيادة عدد قنواتها التليفزيونية، بتطو

واستحدثت عدد من القنوات الفضائية يشمل مختلف اهتمامات المشاهد. وكانت البداية باستهداف المشاهد 

بالفارسية، من أبرزها  متحدث الفارسية سواء في إيران أو خارجها، بإطالق عدة قنوات متخصصة ناطقة

وأعالها مشاهدة القناة الثالثة الحكومية )قناة الشباب( وعلى خالف محدودية اهتمام الصحافة بمتحدثي 

العربية، بادرت الحكومة اإليرانية إلى إطالق عدة قنوات بالعربية. بدأت بقناة )العالم( اإلخبارية التي ظهرت 

م اإليرانية مدبلجة باللغة العربية. باإلضافة إلى عدد من القنوات ( لألفال I Film. ثم قناة ) 1003في عام 

الدينية التي تتبنى بث تعاليم المذهب الشيعي. والتفتت إيران إلى ضرورة مخاطبة العالم الخارجي خصوصًا 

( Press TVقناة إخبارية باللغة اإلنجليزية ) 1009في مجال نقل األخبار واألحداث برؤية إيرانية، فدشنت عام 

بل وصل االهتمام اإليراني بالبث الفضائي الموجه نحو مناطق وشعوب مختلفة من العالم، إلى إطالق قناة 

 . 1091( في عام Hispanباللغة اإلسبانية )

لكن مقابل هذا االهتمام بمخاطبة العالم سواء العربي أو األجنبي من خالل الفضائيات، هناك حرص حكومي 

 9112لمفروضة على استقبال البث الفضائي داخل إيران. حيث يوجد حظر رسمي منذ عام على استمرار القيود ا

على امتالك أجهزة االستقبال الفضائي، وكان يطبق بصرامة حتى سنوات قليلة مضت. غير أن ذلك الحظر لم 

ي د وبسرية فيمنع اإليرانيين من امتالك األطباق وأجهزة االستقبال الفضائي، وكان ذلك يتم على نطاق محدو

 السنوات األولى لفرض الحظر. 

غير أن العقد األخير شهد تزايدًا في ظاهرة كسر الحظر حتى أصبح معتادًا وجود أطباق وأجهزة استقبال لدى 

معظم اإليرانيين. وتقوم السلطات اإليرانية من حين إلى آخر بمصادرة تلك المعدات، بل وأحيانًا تدميرها في 

 . 9مكانها

                                  
 .الرابط .3172سبتمبر  39دبابات في جنوب إيران لتدمير أطباق الفضائيات، موقع "العربية نت"، ( 9)

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiqiIq-utjHAhWBaz4KHe-YC_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Far%2Firan%2F2013%2F09%2F29%2F%25D8%25AF%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B9-%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-.html&usg=AFQjCNEhNrNvW7xhSck9TBzA4F-QAF05iw
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiqiIq-utjHAhWBaz4KHe-YC_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Far%2Firan%2F2013%2F09%2F29%2F%25D8%25AF%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B9-%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-.html&usg=AFQjCNEhNrNvW7xhSck9TBzA4F-QAF05iw
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التحرك ال يتم بما يكفي للقضاء على الظاهرة ومنع استقبال الفضائيات. ما يعكس إدراك مؤسسات لكن هذا 

الدولة صعوبة تنفي الحظر كامالً كما كان في الماضي. أوالً ألسباب عملية تتعلق بانتشار وسائل اإلعالم الحديثة 

ذلك الحظر مع التوجهات االنفتاحية ووصول تقنيات االتصال إلى مختلف ارجاء العالم، باإلضافة إلى تناقض 

التي بدأت طهران تبديها مؤخرًا تجاه الغرب. وتجسد ذلك التفهم الرسمي في تصريح وزير الثقافة اإليراني علي 

، بقوله إن "محاوالت السيطرة على وسائل اإلعالم ومراقبتها أصبحت اآلن أمرا عديم 1092جنتي في شهر مايو 

في تصريح جنتي، أنه جاء في لقاء له مع قيادات الشرطة. ما يشير إلى رغبة حكومية . واألكثر أهمية 10الجدوى"

 في تخفيف المالحقة األمنية واإلجراءات التي تتبع في هذا الخصوص. 

 

 ثالثًا: اإلعالم اإللكتروني:

دام استخ كما هو الحال بالنسبة للفضائيات، تشهد إيران سباق مستمر ومناورات بين الدولة والمواطنين حول

( إال 9111الفضاء اإللكتروني. فرغم أن إيران من أوائل الدول التي دخلتها شبكة المعلومات الدولية / اإلنترنت )

أنها ال تزال من أقل الدول في إطالق حرية استخدامها والتعامل من خاللها. فتخضع المواقع اإللكترونية 

محركات البحث مثل جوجل. كما تجري مالحقات مستمرة  للرقابة، فتم حظر مواقع التواصل الشهيرة بل وبعض

للمدونين والناشطين اإللكترونيين. بعد الدور المهم الذي لعبته اإلنترنت في التواصل والتنسيق بين 

، حيث تم بعدها مباشرة حظر موقع 1001الناشطين أثناء التظاهرات الرافضة لنتائج انتخابات الرئاسة عام 

 )فيس بوك(

ا لم يُحل دون تزايد عدد اإليرانيين الذين يستخدمون الفضاء اإللكتروني بأشكال ووسائل مختلفة، لكن كل هذ

من عدد السكان(، إلى ما يقرب  %2)بنسبة  1000ألف فقط عام  120فقد وصل عدد مستخدمي اإلنترنت من 

ة إلى حظر وسائل باإلضاف-. ولذا تعمل طهران 109211من السكان في عام  %29مليونًا أي بنسبة  29من 

الذي يمثل النسخة  Aparatعلى تطوير بدائل ذاتية خاصة بها. منها موقع  -التواصل االجتماعي الغربية

كبديل لجوجل. ويتداول حاليًا أن ثمة برنامج  Yoozوكذلك تطوير محرك بحث  Youtubeاإليرانية من 

 . tsappWha12كمكافئ لبرنامج  Zoobiسيطلق قريبًا لتبادل الرسائل اسمه 

                                  
 .الرابط. 3172مايو  71وزير الثقافة اإليراني: محاوالت حجب وسائل اإلعالم األجنبية بال جدوى، موقع "بي بي سي"،  10
11  http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 
12  Broadband.html?r=51-nda-Mobile-Telecoms-http://www.budde.com.au/Research/Iran 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiep_D2htnHAhXJ73IKHTEFB8Q&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fartandculture%2F2015%2F05%2F150510_iran_foreign_media_ban&usg=AFQjCNFijAvwIx7mnTFz9dZseT61Knnp1A
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiep_D2htnHAhXJ73IKHTEFB8Q&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Fartandculture%2F2015%2F05%2F150510_iran_foreign_media_ban&usg=AFQjCNFijAvwIx7mnTFz9dZseT61Knnp1A
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.budde.com.au/Research/Iran-Telecoms-Mobile-and-Broadband.html?r=51
http://www.budde.com.au/Research/Iran-Telecoms-Mobile-and-Broadband.html?r=51
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إذن، تعمل السياسة اإليرانية في هذا المجال على مسارين متوازيين، التضييق بالنسبة للوسائل اإللكترونية 

العالمية الوافدة من الغرب. مع طرح وتطوير بدائل إيرانية لتخفيف حدة التطلعات الداخلية الستخدام 

 تباق المطالب الغربية المتوقعة برفعتقنيات االتصال الحديثة في التواصل والتشبيك االجتماعي. وأيضًا الس

القيود عن استخدام تلك الوسائل، في ضوء االنفتاح المنتظر في كافة المجاالت بما في ذلك اجتماعيًا وثقافيًا 

 بين إيران والغرب، بعد إبرام االتفاق النووي. 

فضاء اإللكتروني خصوصًا ومن الجدير بالمالحظة في هذا الخصوص، أنه رغم القيود المفروضة على استخدام ال

مواقع التواصل، إال أن اإليرانيين ال يعدمون وسيلة للتغلب على تلك القيود واستخدام وسائل التواصل 

العالمية ذاتها. وتشير التقديرات من خارج إيران إلى أن كثيرًا من اإليرانيين يحتفظون بقدرتهم على استخدام 

ضافة إلى )فيس بوك( وتشير التقديرات اذتها، إلى أن شريحة الشباب اثنتين على األقل من مواقع التواصل باإل

 %39عامًا(، إلى  31 - 30المتعلم هي الغالبة على مستخدمي )فيس بوك( حيث تصل نسبة الشريحة العمرية )

 . (13)من حاملي الماجستير %32منهم في مرحلة التعليم الجامعي، بينما  %39من المستخدمين. وأن حوالي 

ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت في إيران يكشف عن مدلول مهم ربما يتجاوز كثيرا حدود األزمة التي لكن 

أنتجتها االنتخابات الرئاسية والقيود التي تفرضها الدولة علي وسائل اإلعالم، وهو ارتفاع نسبة الشباب في 

من السكان، بكل ما يعنيه  %10ليالمجتمع اإليراني، حيث يصل معدل من هم تحت سن الثالثين عاما إلي حوا

ذلك من زيادة التطلع إلي التغيير واالنفتاح علي العالم الخارجي وتحدي قيود الدولة، األمر الذي يؤشر إلي أن 

إيران مقبلة علي مرحلة مفعمة بكثير من عوامل االحتقان والتوتر التي ربما تنتج تداعيات سلبية تمس 

. (14)وقت الحالي ما لم تستطع السلطات التعامل معها بقدر من المرونة والفعاليةاألوضاع العامة القائمة في ال

 

 

                                  
13 Liking Facebook in Tehran: Social Networking in Iran, Iran Media Program, Center for Global Communication Studies, 

link University of Pennsylvania, p 10. 

  مصدر سابق.تعدد األصوات وتقييد الحريات،  ..محمد عباس ناجي، اإلعالم اإليراني( 14)

http://www.global.asc.upenn.edu/fileLibrary/PDFs/Liking_Facebook_in_Tehran.pdf
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 رابعًا: وكاالت األنباء:

ُتعتبر وكاالت األنباء الذراع األهم لوسائل اإلعالم اإليرانية، وللدولة اإليرانية بشكل عام، سواء على المستوى 

 ه من األهمية بمكان إلقاء نظرة تفصيلية عليها:اإلعالمي أو السياسي واالستخباري، ومن َثمَّ؛ فإن

وهي عبارة عن موقع إخباري يصدر بالفارسية، متعدد المحتوى، ولها مدونة، وأسسها ( وكالة "بارسينة": 9)

بهمن هدايتي، ويضم الموقع مصادر أخبار مختلفة، وتغطي مجاالت السياسة، والثقافة، واالقتصاد، والتاريخ، 

 ، واألخبار المحلية. ونمط الحياة، والكوميدياوالتكنولوجيا، 

(، وهي وكالة األنباء الرسمية في إيران، IRNAُتعرف اختصاًرا بـ"إيرنا" )أنباء الجمهورية اإلسالمية:  ( وكالة1)

وهي المفوضة بإصدار األخبار والتصريحات الرسمية، تشكلت في البداية في صورة دائرة باسم وكالة "بارس"، 

 م، في إطار وزارة الشئؤن الخارجية اإليرانية لجمع أخبار البالد، وتزويد المواطنين والمطبوعات بها. 9132عام 

وكانت هذه الوكالة في بداية تشكيلها، تصدر نشرَتْين،ً صباحية ومسائيًة، باللغَتْين الفارسية والفرنسية، 

بعد مرور ستة أعوام، تم تأسيس الدائرة العامة كانت ترسل الي المسئولين ووكاالت االنباء األجنبية والصحف. و

لإلعالًم، وأصبحت وكالة "بارس"، تابعة لها. وبعد انتصار الثورة اإليرانية، تغير اسم وزارة اإلعالم إلى وزارة 

أنباء الجمهورية  اإلعالم الوطني، بموجب قرار من مجلس الثورة، كما تغيَّر اسم وكالة أنباء "بارس"، إلى وكالة

 سالمية، بموجب قرار صادق عليه مجلس الشوري اإلسالمي. اإل

ُتعرف اختصاًرا باسم )إيسنا(، وهي وكالة أنباء إيرانية "مستقلة" تتم إدارتها من قبل ( وكالة أنباء "الطلبة": 3)

ة، م، لتغطية أخبار الجامعات اإليراني9111طلبة الجامعات اإليرانية. وقد تأسست في الرابع من نوفمبر عام 

 ويعتبرها البعض وسيلة إعالم رسمية، باعتبار أنها وسيلة اإلعالم التابعة للذراع الطالبية للنظام اإليراني. 

وتغطي حالًيا األخبار المحلية والدولية، ولدى "إيسنا" مراسلون متطوعون يصل عددهم إلى ألف مراسل، وتعتبر 

ضوعية في إيران. وباإلضافة إلى اللغة الفارسية، تبث من وجهة نظر الغرب أكثر وسائل اإلعالم استقاللية ومو

"إيسنا" خدمتها اإلخبارية باللغَتْين اإلنجليزية والعربية، ومن المقرر أن تبدأ بث خدمتها باللغات الفرنسية 

 واأللمانية والروسية قريًبا. 
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يقة قنادي، وهي وكالة أنباء خاصة م، ترأست الوكالة صد1002بدأت عملها في إيران عام ( وكالة أنباء "المرأة": 2)

ال نتبع أي حزب سياسي أو أية اتجاهات نسوية ُمنظَّمة؛ حيث إن هدفها األساسي هو التركيز على شئون المرأة 

ومحاولة تقييم مشكالتها بشكل أفضل. ويقع مكتب الوكالة الرئيسي في مدينة "مشهد" شمال شرق إيران، 

 تطوعي دون الحصول على أجر بسبب مشكالت مالية.  صحفيًّا بشكل 20ويعمل في الوكالة 

وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، ولكنها تعلن نفسها كوكالة مستقلة، وتقدم الوكالة ( وكالة أنباء "فارس": 2)

 األخبار باللغات العربية والتركية واإلنجليزية، وليس بالفارسية. 

 قرآنية أنباء وكالة أول یم، وه9112باسم "إيكنا"، وتم افتتاحها عام ُتعرف اختصاًرا ( وكالة األنباء القرآنية: 1)

بنقل وتحليل األخبار واألحداث المختلفة في إيران والعالم، في مختلف  وتقوم اإلسالمي، العالم في متخصصة

 المجاالتن السياسية، الثقافية، واالجتماعية، باإلضافة إلى المجال الديني، الذي هو أساسي لها. 

ُتعرف اختصاًرا باسم "قدسنا"، وهي وكالة أنباء إيرانية مستقلة من الناحية ( وكالة "القدس" لألنباء: 9)

 الرسمية، ومتخصصة في الشئون الفلسطينية، والتطورات الحاصلة بشأن القضية الفلسطينية. 

خدمة خبرية  92، ولديها م1003هي وكالة أنباء إيرانية، أنشئت في طهران في العام ( وكالة "مهر" لألنباء: 9)

فعالة في أقسام الثقافة واألدب، الفن، الدين والفكر، الحوزة والجامعة، التقنيات الحديثة، الشئون االجتماعية، 

 االقتصاد، السياسة، الشئون الدولية، الرياضة، الطاقة النووية، الدفاع المقدس، الصور والجرافيك. 

مراسل  300مكتًبا محليًّا نشطا في جميع أنحاء إيران، وأكثر من  30مية، ومكاتب إقلي 2ولدى وكالة مهر لألنباء 

ومحرر يعملون في هذه المكاتب. وتبث الوكالة خدمتها اإلخبارية بسبع لغات رسمية، وهي: اإلنجليزية 

 والفارسية والعربية واألوردية واأللمانية والتركية والروسية. 

وكالة أجنبية، وهي شينخوا )الصين(، كيودو )اليابان(، "بي. تي.  99ع وقد عقدت وكالة مهر اتفاقيات تعاون م

آي" )الهند(، برناما)ماليزيا(، يونهاب )كوريا الجنوبية(، "في. إن. آي" )فيتنام(، آفي )إسبانيا(، برنسا التينا )كوبا(، 

)سوريا(، "آي. بي. بي" جيهان )تركيا(، آنتارا )إندونيسيا(، ترند )أذربيجان(، مونتسامه )منغوليا(، سانا 

)باكستان(، "بي. إن. آي"، )الفلبين(، آوا )أفغانستان( وبيرولي )جورجيا(. وانضمت وكالة مهر لألنباء إلى عضوية 

م، أثناء انعقاد االجتماع الثالث عشر للجمعية 1009اتحاد وكاالت أنباء آسيا والمحيط الهادئ )آوانا( في العام 

 اإلندونيسية جاكرتا.  العامة لالتحاد في العاصمة
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 المحور الثالث

 خريطة المراكز البحثية في إيران

تتمتع مراكز صنع القرار في إيران بأهمية كبيرة خاصة في ظل مشروعــات تمــدد وطموحــات تتصــف 

-م9129بالديمومة، وال تتغير بتغير أنظمة الحكم والقائمين عليها، ففي عهد الشاه محمد رضا بهلوي )

نصحتــه بــأن م(: بنــى قــراره في مجــال الطاقــة النوويــة علــى دراســة سياســية 9191

ينــوع مصادر الطاقــة في بــالده، بالرغــم مــن عــدم الحاجــة اإليرانيــة إلى الطاقــة 

الذريــة، واعتمادهــا بشــكل أســاسي علــى النفــط في الطاقــة الالزمــة للصناعــة، 

صانــع الضخمــة خاصــة أن إيــران كانــت قــد بــدأت بالفعــل في بنــاء عــدد مــن الم

المختصــة بالصناعــات الثقيلــة في أصفهــان وغيرهــا بخـبـرات روســية، ولم تكــن في 

حاجــة وقتيــة للطاقــة النوويــة. وبالفعل أنشــأ الشــاه مفاعالتــه النوويــة التــي 

 يــا الغربيــة وفرنســا. اســتقدمها مــن جهــات ثــالث: الواليــات المتحــدة األمريكيــة وألمان

وكان الشاه متابعًا باســتمرار لألحداث الجارية عــن قــرب، حيث كان ُيّزود بالتقييــمات السياســية 

التــي ُيعدها الخبراء السياســيون في الــوزارات والمؤسســات األمريكيــة التــي تحصــل بدورهــا 

 عــلى مكافــآت ماليــة مــن إيــران. 

 

 :9191أواًل: تطور االهتمام بالمراكز البحثية في إيران بعد 

 وحسن  م(1002 م9119م( و محمد خاتمي)9119-م9191( وهاشمي رفسنجاني)9191-م9191في عهد الخميني )

 ــتالوق في والدراسات األبحاث بمراكــز كبيرًا اهتمامًا يبد لم وعهده للخميني بالنسبة القول يمكن: روحاني

 من كوسيلة المراكز، بتلك االهتــمام في بالفعــل بــدأ قــد الدولية الجماعة فيه كانت الــذي

تغناء عنهــا لفهم طبيعة التفاعالت التي تجري داخل الدولة والتفاعالت على االســ بمكان الصعوبة

 حها العليا. المستوى اإلقليمي والدولي والتــي عــلى ضوئها تتخذ الدولة قراراتها وفق مقتضيات مصال

م، والذي 9191أما هاشــمي رفســنجاني الذي يعد رابع رئيس لجمهورية إيران منذ قيام ثورتها في العام

م، ففي عهده أنشأ العديد من الجامعــات واالهتــمام بمراكز البحث العلمي 9191استلم رئاستها في العام 

 ســات اإلنســانية. والدراسات السياســيات كأحــد مباحــث العلــوم االجتماعيــة والدرا
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م حيث 9119وقد بلغ االهتمام بمراكز األبحاث ذروته حينما استلم محمد خاتمي رئاسة الجمهورية في العام 

نهج خاتمــي سياسة مغايرة لما اعتادت عليه مؤسســات الدولــة اإليرانية، متجــاوزًا الُعرف في عملية 

 . (15)صنع القرار التقليدي

م، ومنذ 1093لجمهورية إيران حســن روحــاني والذي تقلد منصبه في أغسطس عام أما الرئيس السادس 

توليــه الرئاسة اصدر مجموعة قــرارات تبّين أنهــا نتيجة تقديــرات موقــف وتوصيــات صادرة عن 

مراكز أبحاث ودراسات محسوبة على مؤسسات الحكم في إيــران بخصــوص الملف ذي األولويــة الكبــرى 

في السياســة الخارجية اإليرانيــة وهــو: البرنامج النــووي اإليــراني، وإزاء هــذه الدراســات 

 . الدولية الجماعة السياســية صــدر قــراران مفصليــان تجــاه

أولهما: تعيين السفير محمد جواد ظريف وزيرًا للخارجية، ومرد هذا اإلختيار تعود لخبرته في أروقة األمم 

م(. كما يرتبط بعالقات حسنة مع الدول الغربية. 1009-م1001تحدة، حيث كان سفيرًا إليران فيها ما بين)الم

وله عالقات جيدة مع المسؤولين في اإلدارة األمريكية، ومن ضمن ما هدف إليه هذا التعيين هو تبوأ دبلوماسي 

 ي في إيران. إيراني مقرب من الواليات المتحدة األمريكية هرم العمل الدبلوماس

كرسالة ضمنية من الرئيس حسن روحاني على انفتاح إيران عليها في إطار برنامجه اإلنتخابي الذي وعد من 

خالله باإلصالحات االقتصادية التي من الممكن أن تأتي عبر إعادة العالقات األمريكية اإليرانية المقطوعة منذ 

 م. 9191الشرق األوسط محمد رضا بهلوي في العام قيام الثورة اإليرانية والتي أطاحت بحليفها في 

ثانيهما: نـقل صالحيــات التفــاوض النــووي مــن هيئــة األمــن القومــي اإليــراني برئاســة 

ســعيد جليــي وإســناد الملــف البرنامج النــووي كليــاً إلى وزارة الخارجيــة، في رســالة إلى الدول 

أن البرنامج أصبــح بالنســبة لطهــران في عهــد الرئيس حسن روحــاني ضمن الغــربية مفادهــا 

 المسار الدبلوماســي وليس األمني. 

 

 

                                  
ــف ني محمــد خاتمــي مــن غرفتــه في فنــدق إقامتــه في العاصمة السويسرية جنيللتدليل على صحة ذلك يسوق أحد الباحثين المثل اآلتي: نــزل الرئيــس اإليــرا( 15)

م. وقد ُبني هذا التحرك الدبلوماسي على دراسة أعدها أحد الباحثين السياسيين اإليرانيين 3112الســتقبال الرئيــس المصــري األسبق محمــد حســني مبــارك في العام 
صرية وكان من بين توصياتها ضرورة تجاوز المرحلة التاريخية من الخالفات في العالقات اإليرانية المصرية والعمل الحثيث على المتخصيين في الشؤون الم

ز الروابط ، مركبناء جسور الثقة والتقارب مع مصر. أنظر: د. معمر فيصل خولي، دور المراكز األبحاث والدراسات في صنع القرار السياسي: إيران إنموذجا  
 . الرابط، 0/9/3172والبحوث والدراسات اإلستراتيجية، 

http://rawabetcenter.com/archives/category/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2
http://rawabetcenter.com/archives/category/%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2
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 :ثانيًا: مراكز األبحاث وعملية صنع القرار في إيران

ترتبــط المراكز البحثية الرئيسية في إيران ارتباطــًا وثيقــًا بالمؤسسات الحكومية اإليرانية، وتنقسم 

هذه المراكز إلى قسمين األول: مراكز تعمل الدولــة على إنشائها ومنهــا مــا يتبــع جامعــات 

لية، لكنهــا في الحقيقــة حكوميــة، أما الثاني فهي مراكز غيــر رســمية تتخــذ صفــة االســتقال

تخــدم المؤسســات الرســمية وتقــوم بــأدوار متعــددة؛ أهمها تقديــم تقديــرات مواقــف 

أو توقع سيناريوهات لحدث مــا قبــل وقوعــه ثــم الدعايــة السياســية للقــرار الســياسي 

ذا كان قــرارًا يتعلــق بالسياســات بعــد أن يتــم صنعــه في مؤسســة المرشــد علي خامئني إ

الخارجيــة، أو مؤسســة رئاســة الجمهوريــة إذا كان قــرارًا ُينّظم عالقــة الرئاســة برجــال 

الديــن أو البــازار أو األحــزاب السياســية أو حتــى قوانيــن تنظيــم الحيــاة اليوميــة 

ــاق التــي تلتقــط إشــارات القنــوات الفضائيــة للمواطنــين مثــل حظــر تركيــب األطب

وموقــع ” فيســبوك“مــن األقــمار االصطناعيــة أو إغــالق موقــع التواصــل االجتماعي 

التدوينــات القصـيـرة "تويــتر" وغيرهــا، أو توجيــه الرســائل الضمنيــة إلى الــدول أو 

 الجماعــات المســتهدفة. 

ال البارز على نزعة إنشاء الدولة اإليرانية مراكز أبحاث تحقق األهداف االستراتيجية لها وتمولها وتوفر يعد المث

لها البيئة البحثية المواتية، أربعة مراكز رئيسة تتشكل فيما بينها كمربع متساوي األضالع يمثل أجنحة صنع 

لية والخارجية، حتى وإن تباينت األدوار بين القرار السياسي في العاصمة اإليرانية طهران في القضايا الداخ

 األضالع األربعة لكنها تبقى دائمًا بمثابة أطراف صنع القرار السياسي للنظام. 

 

 ـ مركز دراسات رئاسة الجمهورية:9

يهتم المركز، الذي يشرف عليه مباشرة رئيس الجمهورية، بالدراســات واألبحــاث السياســية 

 رئاســة في القــرار لصنــاع االستراتيجية والمقترحــات م المشــاريعواالقتصاديــة وتقديــ

 والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة السياســية العالقــات مجــاالت في الجمهوريــة

 قــًا للسياســات العامــة للدولــة اإليرانيــة.وف الخارجيــة، والدوليــة والعســكرية

 وقد حددت رئاسة الجمهورية للمركز ثالثة عشر هدفًا، منها: 
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 تقديم أوراق بحثية علمية استراتيجة توافق السياسات العامة لجمهورية إيران 

  تقديم الدراسات الحديثة اآلنية في مجال عمل أجهزة الدولة التنفيذية ذات الطبيعة االستراتيجية

المستقبلية مع كتابة توصيات استراتيجية ُتمكن صناع القرار من اتخاذ القرار المناسب في القضايا 

 ذات الصلة. 

  واألجنبية ومراكز البحوث ذات االستفادة من المشاريع البحثية التي تنتجها معاهد البحوث المحلية

 الصلة في المجاالت التي تتعلق باالستراتيجيات الوطنية اإليرانية. 

  تحديد وتفسير اختصاصات صناع القرارات السياسية واالستراتيجة في المجاالت الرئيسة التي تتعلق

 باستراتيجيات األمن القومي اإليراني. 

جيــن مــن قــارات العــالم في مجــاالت العالقــات ويســتضيف المركــز خبــراء سياسيين خار

الدوليــة وشــؤون الــشرق األوســط ويقيــم حلقــات نقــاش في الشــأن ذاتــه. ولعــل 

أبــرز مثــال علــى ذلــك اســتضافة مركــز رئاســة الجمهوريــة اإليرانيــة للدراســات 

م، وهو أحد أهــم الخبــراء 1092مارس  9ــر شــتاين في والبحــوث البروفيسور إيمانويــل فال

الدوليــة. ودار الحديث من خالل الحلقة النقاشية حول العالقات -السياسيين في العالقــات األمريكيــة 

األمريكيــة والســيطرة األمريكيــة والنفــوذ األمريكي في منطقة الشرق األوسط، فضاًل -اإليرانيــة 

 ت اإليرانية الدائرة بين إيران والدول الكبرى. عن العالقا

 

 ـ مركز دراسات البرلمان:1

م، أي في عهد الرئيس اإليراني 9112م، وبدأ في إنتاج األوراق السياسية بحلول العام 9111تأسس في العام 

نواب ال األسبق هاشمي رفسنجاني، وتقوم مهمته األساسية على تقديم أوراق بحثية سياسية وقانونية ُتمكن

وصناع القرار من اتخاذ القرار السياسي السليم خاصة في مسائل التشريعات التي يصدرها مجلس 

 والتي تبنى عليها بقية مؤسسات الدولة.” االسالمي”الشورى

ويالحــظ تركيــزه على القضايــا التنمويــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة الداخليــة. 

فضــاًل عــن تلــك القضايــا المتعلقــة بعالقــات إيــران الخارجيــة. علــى ســبيل 

إلى إيــران المثــال: وافــق مجلــس الشــورى اإليــراني باإلجــماع علــى دخــول المصريــين 
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مــن دون تأشــيرة وفقــًا لورقــة سياســات ُقدمت إلى النــواب. ويمكن استعراض بعض آخر 

الموضوعات التي تطرق إليها مراكز دراسات مجلس الشورى اإليراني في النقاط التالية: دراسة وأحكام وتطوير 

 استخدام األراضي اإلقليمية في إيران.مــشروع قانــون الموازنــة الريفيــة والقبلية. دراسات تخطيط 

 ـ معهد دراسات وزراة الخارجية:3

يشغل هذا المعهد مرتبة متقدمة في السياسة اإليرانية، السيما في أوقات األزمات، ويتكــون المعهــد 

مــن تســعة قطاعــات أو وحــدات أو مراكــز بحثيــة تنطــوي عــلى األولويــات اإليرانيــة 

مية في دراســة القضايا الدوليــة، وتتشــكل فــرق أبحــاث هــذه المراكــز التســعة الرســ

مــن خــبراء سياسيين يعملــون في وزارة الخارجيــة اإليرانيــة فضــاًل عــن الســفراء 

الســابقين ذوي الخبــرة في القضايا المنوطــة بهــم وكبــار دبلوماســيي وزارة الخارجيــة 

 باحثــن خارجيــن باإلضافــة إلى أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات اإليرانيــة. و

ويعمل على تأليــف وترجمــة الكتــب المتعلقــة بالقضايــا الدوليــة المختلفــة. وينــشر 

 المعهــد عــشرات الكتــب ســنويًا في الملفــات الملحــة منهــا أعــمال بحثيــة محكمــة

لخـبـراء المعهــد والســفراء الســابقين، ودراسات وتحليالت دورية شهرية في المجاالت التسعة 

المذكورة، لكن الدراسات المتعلقة بالشرق األوسط هي األكثر كثافة في إصداراتها المعهد في السنوات األخيرة. 

 يصدر المعهد دوريات ومجالت سياسية تخاطب الشعوب الخارجية. 

 دراسات مجمع مصلحة تشخيص النظام: ـ مركز2

يهتــم المركــز بالدراســات االستراتيجية المنوطــة بوضع استراتيجيات مســتدامة لجمهوريــة 

م، 9110إيــران في القضايــا اإلقليمية والدولية وعلى مختلف المستويات. ويعود تاريخ تأسيسه إلى العام 

اشمي رفسنجاني. أما فيما يتعلق بإصداراته العلمية فقد أنتج أي في عهــد الرئيس اإليراني األسبق ه
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المركــز العديد مــن الدراسات االستراتيجية في مجــاالت الدراســات السياســية واالقتصاديــة 

 والقانونيــة والثقافيــة واالجتماعيــة. 

مــرات والحلقــات كما عني المركــز باألنشــطة البحثيــة التــي تتعلــق بتنظيــم المؤت

النقاشــية والدوائــر المســتديرة المنتجــة للدراســات ذات النزعــة االستراتيجية إلعانتهم في 

اتخاذ القرار السياسي السليم. وينشر الجزء اآلخر من أبحاثه ودراساته في شكل أوراق بحثية توزع على الكوادر 

 الحكومية. 

تكون كل وحدة منها من عدد من الوحدات المصغرة، على سبيل المثال: وحدات بحثية ت 1يشتمل المركز على 

وحدة أبحاث السياسة الخارجية، تتكون من دراسات الشرق األوسط والخليج الفارسي، والدراسات األوروبية 

 واألمريكية. 

 

 ثالثًا: توجهات المراكز البحثية الخارجية

خاصــة دورهــا ويتصــدر باحثوهــا واجهــة في كثــير مــن األحيــان تتعــدى المراكــز ال

المشــهد سياســيًا ودبلوماســيًا، ويروجــون ألفــكار النظــام عبــر وســائل اإلعــالم 

باعتبارهــم محللـيـن سياسيين مستقلين، وكثيــرًا مــا تســند لهــم الدولــة أدوارًا تتعــدى 

 .(16)ســياسي آخــرأدوار أي محلــل ســياسي في أي نظــام 

ومن المالحظ أنه خالل السنوات العشر األخيرة تسير الجمهورية اإليرانية على خطى الدول المتقدمة في 

االعتماد بشكل أو بآخر على التوصيات التي تصدرها مراكز األبحاث والدراسات بشأن القضايا اإلقليمية والدولية، 

القرار اإليراني، خدمة لمشروعها السياسي المبني على التوسع في والتي من شأنها أن تقدم المشورة لصانع 

 . (17)مجالها اإلقليمي والسيما في العالم العربي

                                  
 لمزيد من التفاصيل، راجع: (16)
 الرابطمحمد محسن أبو النور، مراكز صنع القرار بإيران: المحددات والتوجهات، أوراق سياسية، مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث، بيروت، ـ 
 الرابطلمية الثابتة لمشاريع التوسع والتمدد، مراكز صنع القرار اإليرانية: األداة العـ 
 .الرابطران، ينظر مراكز بحثية في إي 2 أهمـ 
ع القرار السياسي: إيران إنموذجا ، مركز الروابط والبحوث والدراسات اإلستراتيجية، أنظر: د. معمر فيصل خولي، دور المراكز األبحاث والدراسات في صن (17)

 . الرابط، 0/9/3172
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