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  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة - ال��اسات اإلعالم�ة اإلی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ي

�+� م��* أب& ال'&رـم  

  مق�مة

ـــة ضـــ��ة مـــ�  ـــى آل ـــ�� �ع��ـــ� عل �ـــام اإلی�انـــي ال�ـــات ال ـــة م�ق�مـــة فـــي أول � �)�ـــل اإلعـــالم م%ان
الف9ـــائ(ة فـــي م1ـــف فة   اتوالق�ـــال 6ـــاالت اإلخ3ار�ـــة وال1ـــ)ف ال/ م(ـــة ال�.- عـــة وال� اقـــع اإلل*��ون(ـــة 

ن أخـ� اإلعـالم م قعـه فـي صـ�ارة ت�ات-(ـة صـ�ع القـ�ار بهـ�ا اخل(ة وال�ارج(ة على حـ� سـ اء، وإلس(اساته ال�
�ــام�ن م قعــه أكNــ� تقــ�ما خاصــة فــي رســائله تIــاه العــالL الع�Kــي مــ� ح/ــJ معال�Iــه ال�ؤ�ــة ال�ســ�(ة فــإ ؛ال

  � في الق9ا�ا م)ل االه��ام في ه�ا ال�1د.لR(اسات ال�ول الع�K(ة أو ح�ى إب�اء ال�أ

ا فـي إ�1ـال ا م�W6ً�ـ�L ال-�ه�ـة عل(ـه فـي هـ�ه ال�راسـة ـــ تع��ـ� علـى اإلعـالم اع��ـادً فإی�ان ــ �6ا س�
ا وXلى العالL الع�Kي على وجه ال�)�ی�، وتع��� على اإلعالم في ال��ه/ـ� رسائلها إلى العالL ال�ارجي ع� مً 

وفــي ســ-/ل ذلــ^ دشــ�[ وأسRــ[  ،ثــL ت-��ــ� القــ�ارات وشــ�حها وتفRــ/�ها Zعــ� ات�اذهــا لق�اراتهــا ق-ــل ات�اذهــا،
ا مــــ� ال 6ــــاالت اإلخ3ار�ــــة ال�ســــ�(ة وشــــ3ه ال�ســــ�(ة إلــــى جانــــ_ ال1ــــ)ف م�عــــ�دة االتIاهــــات ا 6-/ــــ�ً عــــ�دً 

لغ�ض  ن ال�س�ي اإلی�اني له�ا ا�ل(فW� ع� ما ی ل(ه ات)اد اإلذاعة والوالR(اسات تIاه العالL الع�Kي، ف9ًال 
 Lـــة اإلســـالم(ة ال�ارج(ـــة إزاء العـــال�ه ر�Iـــاه الق9ـــا�ا األساســـ(ة فـــي س(اســـة الIـــالغ، خاصـــة تZ مـــ� اه��ـــام

وغ/�هــا مــ� م�ــاgh  ،الع�Kــي، وKال�)�یــ� فــي ســ ر�ا والعــ�اق والــ(�� ول-�ــان وفلRــ./� ودول ال�لــ(ج الع�Kــي
  االه��ام وم� م(ادی� ال��افk وال�1اع.

�ه ال�راســة ال�ــي تRــعى إلــى ســ-� أغــ ار مــا ی�lــ� فــي اإلعــالم جــاءت ال)اجــة إلــى هــ ،ب�ــاء عل(ــه
اإلی�اني س اء ذل^ ال1ـادر Zاللغـة ال�سـ�(ة اإلی�ان(ـة وهـي الفارسـ(ة أو ح�ـى ال1ـادر Zاللغـات األخـ�m ال�ـي 

 ً�Rبها إی�ان ن ]�ا م� أغل_ و6االتها وKعp ص)فها ال/ م(ة، واله�ف م� ذلـ^ شـ�ح اح�(اجـات إیـ�ان دش
 Lر في إزاء العال l�الع�Kي وت)ل/ل س(اساتها ال*ل(ة تIاهه م� خالل ال�سائل ال�3.�ة ب/� س. ر ما ه  م

�ام أو ح�ى وسائل اإل�عالم ال�اZعـة لI-هـة وسائل اإلعالم ال�س�(ة ال)% م(ة أو ال�)اف�ة ال���اq(ة مع ال
ء وأوســــاs ا مــــ� ج انــــ_ م�احــــل صــــ�ع القــــ�ار فــــي م��Iــــع ال�-ــــ�اال�ــــي ت ضــــح 6ــــ�ل^ جان3ًــــاإلصــــالح//� 

                                                           

  اسات اإلی�ان(ة)Rي ل�)ل/ل الKالع� m���أفای_، حاصل على درج�ي ال�اج�R/� وال��6 راه في الlـuون اإلی�ان(ـة مـ� جامعـة  -رئ(k ال�
  .األزه� ال�l�Z vالقاه�ة
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الR(اســ//� تIــاه ق9ــا�ا العــالL الع�Kــي، خاصــة أن ال�Iه ر�ــة اإلســالم(ة اإلی�ان(ــة م���hــة بNقلهــا اإلقل(�ــي 
ا إلـى Zال*امل في ع�د لـ(Z kالقل/ـل مـ� الق9ـا�ا الRـائلة فـي هـ�ا العـالL ال���ـ� مـ� ال�Iه ر�ـة الع�اw(ـة شـ�قً 

  ال��ل*ة ال�غ�K(ة في أق1ى غ�Kه.

  تهام01لة ال�راسة وت�اؤال 

م%Nفــة  االع�Kــي وســائل اإلعــالم اإلی�ان(ــة ال� جهــة إل(ــه و�Iــ� ف/هــا Z.-(عــة ال)ــال مــ اد القــارx  ی�ــاZع
ا ل*ل ه�ا االه��ام اإلی�اني Zق9ا�ا العـالL الع�Kـي، السـ(�ا أن ت�y ق9ا�ا Zالده، غ/� أنه ق� ال ��I م-�رً 

وKال�ــالي �)ــار فــي تفRــ/� ســل ك إیــ�ان  الع�K(ــة مــ� خــالل م�1ــات م�11ــة ذلــ^؛إیــ�ان ت�ا3hــه بلغ�ــه 
خاصــة فــي ف�ــ�ة مــا Zعــ� ال�قاhعــة  ،وأســ3اب ال�عالIــات اإلی�ان(ــة اإلعالم(ــة ل�.ــ رات األوضــاع فــي Zــالده

�ــ(L ال3اســ(ج علــى ال�قــ�ات ال�بل ماســ(ة لل��ل*ــة الع�K(ــة �الع�K(ــة إلیــ�ان علــى خل|(ــة اع�ــ�اء ع�اصــ� مــ� ت
وKال�ـالي ت)ـاول هـ�ه ال�راسـة وضـع  ؛٢٠١٦ة مlـه� م.لـع العـام الRع د�ة في العاص�ة hهـ�ان وفـي م�ی�ـ

الع�Kــي مــ� خــالل ال�ع��ــZ vــه وشــ�ح ت جهاتــه  أمــام القــارx اإلعــالم اإلی�انــي فــي صــ رة أقــ�ب إلــى ال)�(قــة 
  وت)ل/ل م)� اه ال�اص ZالعالL الع�Kي في 6ل ف�ع م� ف�وعه. 

و��%ـــ� وت)ـــاول اإلجاZـــة ع�هـــا،  ا مـــ� ال�Rـــاؤالتلل صـــ ل إلـــى هـــ�ا الغـــ�ض ت.ـــ�ح ال�راســـة عـــ�دً 
  ي:تل�(1ها �(�ا �أت

 وسائل اإلعالم اإلی�ان(ة ال)% م(ة ال�س�(ة وش3ه ال�س�(ة؟ Lما أه  
  تع��� إی�ان mاسي؟على اإلعالم في ت ج(ه ال�أ� العاإلى أ� م�)Rم وته/��ه للق�ار ال  
 ر� وال Nل ال)�س الNات ال�ولة ال1ل3ة مRسuعة ل�Zق9اء؟ما وسائل اإلعالم ال�ا  
  ع القـــ�ار�مـــا وســـائل اإلعـــالم اإلصـــالح(ة ومـــا عالق�هـــا Zال�ولـــة ومـــا مـــ�m تأث/�هـــا فـــي ع�ل(ـــة صـــ

  الR(اسي؟
 ی�؟�(ي على وجه ال�Kالع� Lاه ق9ا�ا العالIة ت)ما ت جهات وسائل اإلعالم اإلی�ان  
 ـــي فـــي وســـKالع� Lق9ـــا�ا العـــالZ �/ـــ /�ـــ�اء ال�ع ائل مـــ� أبـــ�ز ال�ف*ـــ��� والR(اســـ//� وال3ـــاحN/� وال�-

  اإلعالم اإلی�ان(ة؟
  ـــة�ـــات اإلخ3ارIعل/هـــا وســـائل اإلعـــالم اإلی�ان(ـــة فـــي ال�عال W(ـــة م)ـــ�دة ت�6ـــKـــاك ق9ـــا�ا ع��هـــل ه

 وال�)ل/ل(ة؟

ولقــ� 6انــ[ اإلجاZــة عــ� هــ�ه ال�Rــاؤالت Z)اجــة إلــى أرKعــة مRــ� �ات وصــ|(ة ت)ل/ل(ــة تlــ�ح ت�ــ ع 
�ع القــ�ار وال�ه/�ــة لهــا خاصــة تIــاه العــالL وســائل اإلعــالم اإلی�ان(ــة مــ� ح/ــJ درجــة ق�Kهــا مــ� ال�ولــة وصــ

وسـائل اإلعـالم شـ3ه بـ/� وسـائل اإلعـالم ال�سـ�(ة و  الع�Kي، وت�لل على الفـارق ال�ـ عي ـــ ولـ(k الIـ ه�� ـــ
ال�س�(ة، و�6ل^ الفارق ال� عي ب/� وسائل اإلعالم ال�اZعة لI-ه�ي ال�)اف�/� واإلصـالح//� سـ اء RZـ اء، 
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م� ال��اذج ال��l رة تIاه العالL الع�Kـي فـي وسـائل إعـالم م��لفـة ال� جهـات  وأخ/�ا وه  ال�هL ع�ض ع�د
  وال�lارب وت)ل/لها م� خالل ال��هج ال صفي ال�)ل/لي.

 وم�5+عها م'هج ال�راسة

، اع��ـــ� ال3احـــlZ Jـــ%ل ح�ـــى ت�ـــ�ج ال�راســـة Zالlـــ%ل العل�ـــي ال�.لـــ ب و6ـــي ت)قـــg هـــ�فها 6ـــامًال 
ال�راســة  راســات ال صــ|(ة الــ�� ت���ــي إل(ــه�� �عــ� أهــL م�ــاهج ال�الــمــ�هج ال�Rــح اإلعالمــي، أساســي علــى 

وم� ثL ال ق ف على خ1ائ1ـها ووصـف h-(ع�هـا ون �(ـة العالقـات  ؛ال� اه� تفR/�ق م على ال)ال(ة، و�
ا مـ� اإلرهاصـات بـ�ءً هـا وKال�الي ت)ل/ل ؛ال�اش�ة ب/� م�غ/�اتها وأس3ابها ون�ائIها وما أدت إل(ه م� تفاعالت

  .م�ورا Zاألح�اث وان�هاء Zال��ائج ،واألس3اب
فــي إیــ�ان وت)ل/ــل ا �ز وســائل اإلعــالم األكNــ� تــأث/�ً وقــ� قــام ال3احــZ Jــإج�اء ت)ل/ــل نقــ�� 6(فــي ألبــ

 WIاذج في ال��في ان�قائه ل�ل^ ال سائل على ء ال�اص Zال�)ل/ل، واع��� م)� اها، واس�ع�ض ال3احJ تل^ ال
�ســ�ات الRــل ك اإلی�انــي تIــاه ق9ــا�ا ة؛ �Z(ــة رصــ� لRــ� ات N6/ــ�  تــه وم�اZع�ــه لهــ�ا ال�لــفاتــه وخ-� امالح

  م� خالل ما ی��l في وسائل اإلعالم م)ل ال�)ل/ل.وت)ل/لها العالL الع�Kي 
 أه+�ة ال�راسة

  ه�ا:� أه�(ة ه�ه ال�راسة في عامل/�، ت*�

�Zع�ى أن ال�راسة على ه�ا ال�)  تع� م� ال�راسات القل/لة ال��l رة Zاللغة  العامل الف:�8 ال'8�9:
ال�ـي تlـ%ل فـي ال�ـuث�ة فـي صـ�ع القـ�ار Zـإی�ان،  الع�K(ة ال�ـي ت)1ـ� مRـ)(ا 6ـل وسـائل اإلعـالم ال��W6�ـة

تRـ�ع�ض �ـارجي تIـاه الق9ـا�ا الع�K(ـة، و عالقاتها ال�) �ل(ة ال-/�(ـة م�1ـة ل� ج(ـه الـ�أ� العـام الـ�اخلي وال
ـــ ـــ فــي م%ــان واحــ� 6ــل وســائل اإلعــالم ذ ـ الع�Kــي فــي  x ات الlــأن؛ وKال�ــالي تRــهل علــى القــار أ� ال�راســة ـ

�ة، وهـ  أمـ� حـال��R �ات العاد�ة وعلى مm �R ال��3ة، ال�ع�ف على 6ـل وسـائل اإلعـالم اإلی�ان(ـة دفعـة وا
 xی ضع أمام القار Lه�ه ال*(|(ة في ال� لKو  (�  راسات الRاZقة ذات ال1لة.الع�Kي على ه�ا ال

أث-ــــــ[ ال3احــــــJ مــــــ� خــــــالل هــــــ�ه ال�راســــــة ال� جهــــــات ال*(|(ــــــة  العامــــــل ال��اســــــي ال5<=�قــــــي:
وال*�(ـــــة لإلعـــــالم اإلی�انـــــي تIـــــاه ق9ـــــا�ا العـــــالL الع�Kـــــي، وKـــــ�ه� علـــــى أه�(ـــــة اإلعـــــالم بهـــــ�ا ال-لـــــ� فـــــي 
ــــــ 1Z mــــــ3غة شــــــ%ل(ة  ــــــي ت�lــــــ� م)� ــــــي وســــــائل اإلعــــــالم اإلصــــــالح(ة ال� ــــــى ف ــــــ�ار ح� ــــــة صــــــ�ع الق ع�ل(

�ــــام ال�ف1ــــ/ل(ة �ــــــ ولــــ(k العامــــة وال*ل(ــــة ــــــ وKــــ�ه� ال3احــــJ علــــى مــــا معارضــــة Zعــــp الlــــيء ل��3ــــات ال
 Lالفارســــي غ/ــــ� ال��ــــ�ج m ــــي مــــ� أه�(ــــة مــــ� خــــالل ال�)�ــــKالع� Lت ل(ــــه وســــائل اإلعــــالم اإلی�ان(ــــة للعــــال
إلـــــى اللغـــــة الع�K(ـــــة فـــــي ال��1ـــــات ذات ال�Rـــــخ الع�K(ـــــة، �6ـــــا هـــــ  م ضـــــح Zـــــاله ام� وال) اشـــــي، وهـــــ  

Iـــــ�Rم gائـــــ�h ـــــادIإ� Jـــــي م)اولـــــة ال3احـــــ��ـــــام اإلی�انـــــي مـــــ� خـــــالل وســـــائل إعالمـــــه، مـــــا �ع��ة لفهـــــL ال
��%ــــــ� لهــــــ�ه ال.�ائــــــg أن تRــــــاع� علــــــى إ�Iــــــاد أح%ــــــام هادئــــــة ومRــــــ�ق�ة ل.-(عــــــة صــــــ�ع القــــــ�ار و6(|(ــــــة 

  ال�ه/�ة له وت-���ه ب جه عام، وتIاه العالL الع�Kي على وجه ال�)�ی�.
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  ال�راسات ال�ا@قة

ل الR(اسـات اإلعالم(ـة اإلی�ان(ـة اإلی�ان(ـة Zال�غL م� ع�م وج د دراسات ساZقة ت�11[ في ت)ل/ـ
ن هــ�ه ال�راســة حاولــ[ م�اجعــة مــا ت(Rــ� مــ� ال�راســات لL الع�Kــي فــي ال قــ[ الــ�اه�، فــإتIــاه ق9ــا�ا العــا

ي اس�ع�اض عام و�(�ا �أتال�ي اق��K[ م� أح� ج ان_ م ض ع ال3)J، ال���11ة Zالفارس(ة واإلنIل/W�ة 
  ل3عp ه�ه ال�راسات:

أو ال�)�ـ m ال�ـاص  علـى �h�قـة تلف/ـg األخ3ـار فـي ال1ـ)افة)، ٢٠٠٧(ي الله �ع- رW6ت دراسة
یــuد� هــ�ا  وKال�ــالي ال�عل مــة ال1ــ)()ة عــ� الــ�أ� العــام؛مــا یــuد� إلــى حIــ_ ال�ؤ�ــة و  Zالlــ�ق األوســ�؛

 ال3احـJ ماقـهـي ال�lـ �ه وال)Iـ_ وال�3الغـات، وقـ� األم� إلـى ت9ـل/ل القـار�ء، مـ� خـالل سـ�ات م)ـ�دة، 
Z gل/لها.ال�ع�(ف وت(ال1 pعZ ة م�)�)-.لة تNفي ه�ا األم� م� خالل أم  

فـي ع1ـ� ) Zال صـف والlـ�ح وال�)ل/ـل لق9ـ(ة اإلعـالم الع�Kـي ٢٠٠٩( رضا ك�ا تع�ض[ دراسة
وواجهـ[ العـالZ L%�(ـة هائلـة  ،تق�(ات ال�عل مات واالت1ـاالت علـى ن.ـاق واسـع�(ه ت. رت ال�� الع ل�ة، 

� عــة، �Zــا فــي ذلــ^ وســائل اإلعــالم، واإلن��نــ[، وشــ3%ات األق�ــار ال1ــ�ا�(ة مــ� ال�عل مــات وال-(انــات ال��
، �Zا في ذل^ ب�اء وXنlاء ZهفW� ن (�غL تق�م اإلن��ن[ وال�لبن العالL الع�Kي، وق� رأm ال3احJ أ  ن.�ل(فW�وال

، وXزالة Zعp ال�ع قـات ال� ضـ �(ة وال�ه�(ـة ال�ـي 6ـان م� ال�ول الع�K(ة إعالم(ة م�*املة في ال*N/� م�ن
  في حاجة إلى ال�. ��.�عاني م�ها، ال یWال 

 ال3احــJ ) صــ رة إیــ�ان فــي اإلعــالم الع�Kــي، وف/هــا خلــ٢٠٢٠y( ع-ــ� ال�I/ــ� واس�ع�ضــ[ دراســة
ــال %انــةال�إلــى أن   هــاودع�، فــي إعالمهــاال�Iه ر�ــة اإلســالم(ة RZــ-_ م جــة ال�عا�ــة ال*N(فــة  اي اك�Rــ-�ه�

Zعـ� ال�K(ـع الع�Kـي وخاصـة انهـارت ت�امـا ال�أ� العام فـي العـالL الع�Kـي، ل�m لفلR./� وج�اعات ال�قاومة 
د غال-(ــة ااع�قــإعــادة تلــ^ ال�%انــة؛ RZــ-_ -ــ�و قــادرة علــى تال قــال ال3احــJ إن إیــ�ان و  .األزمــة الRــ ر�ةZعــ� 

هـــ  ا لق9ـــا�ا العـــ�ب، بـــل 6ـــان الهـــ�ف لـــL �%ـــ� دعً�ـــدعـــL فلRـــ./� وال�قاومـــة  مـــ�العـــ�ب أن هـــ�ف إیـــ�ان 
ــــ�ر  ت)Rــــ/� ــــي ال�عــــادالت اإلقل(�(ــــةاق ــــ�ولي، و  ،تها ال�فاوضــــ(ة ف ــــى ال�Rــــ� m ال ــــW م%ان�هــــا عل �Wف.ــــ� وتع

ل(Rـــ[ أكNـــ� مـــ� وســـ/لة ل�)ق/ـــg فـــي الR(اســـات اإلعالم(ـــة اإلی�ان(ـــة أن فلRـــ./� العـــام الع�Kـــي إلـــى  الـــ�أ�
 غا�ة.ال تل^

ن خ.ـة إیـ�ان فـي العـالL الع�Kـي أأوضـ)[ لـ�أ� ا ات.العن�ـائج اسـ� ك�ا خل1ـ[ ال�راسـة إلـى أن
للعـالL  أن ال�Iه ر�ـة اإلسـالم(ة م1ـ�ر ته�یـ� وأن هـ�ه األغل-(ـة تـ�m ، أغل-(ة العالL الع�Kيت)�ى ب�عL  ال

 ،. ص)(ح أن إی�ان ت�%�[ م� ت س(ع نف ذها في Zعp ال�ول الع�K(ة، ل*�ها فق�ت دعL ال�أ� العامالع�Kي
االح�Iاجات الlع-(ة للl(عة الع�اق//� والل-�ـان//� ضـ� إیـ�ان وحلفائهـا فـي هـ�ه الـ�ول أن إیـ�ان أ�ه�ت وق� 
ـــــ� ـــــي ال��.قـــــة  تفق ـــــ/� الlـــــ(عة العـــــ�ب ف ـــــةم1ـــــ�اق/�ها ب )Kـــــ^ عـــــ� الع� )qة ، نا��/� العـــــ�ب الRـــــhال�ـــــ ا

  ال)ال. Z.-(عة
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فW� نــات (ل�ل"ات)ــاد اإلذاعــات وافــي ت)ل/ــل ال�)�ــ m الــ�� ی-Nــه  )Malik )2021وتع�قــ[ دراســة 
"وزارة الNقافـة واإلرشـاد اإلسـالمي" اإلی�ان(ـة ال�ـي  ه/�ـة تاZعـة لــب صـفه  ۲۰۰۷عـام ال�� تأسk  سالم(ة"اإل

ی�أســها أحــ� الــ زراء القالئــل الــ�ی� �Iــ_ أن �)1ــل ا علــى م افقــة ال��شــ� األعلــى ل*ــي ی�ــ ّلى ال��1ـــ_. 
"م) ر ال�قاومـة" فـي ج�(ـع ما �ع�ف بـم�لة ل سائل إعالم ب صفه �ع�ل ت صل[ ال�راسة إلى أن االت)اد و 

�(�ـي، و�Rـاع� فـي  أن)اء ال��.قة. و�Wود "االت)اد"�ه�ه ال��اف� اإلعالم(ة Zالـ�عL ال�ـالي وال�*� لـ جي وال�
  ت�ر�_ م �ف/ها، و�9ع اس��ات(I(ة م ح�ة ل*ي تق م ��ZاZع�ها.

   ن5ائج ال5�ل�ل

�Rم gائج وف��  ي:راسة، و6ان الع�ض على ال�)  اآلت �ات م�ع�دة تق�9/ها ال�قام ال3احZ Jع�ض ال

 C&5�+األول ال :F&ن�ة: &اتالت والق'اال&GHال5ل�ف  

ل�* ن ال��ف� ال�ئ(k ل��1�)ات ال��ش�  وFالة أنLاء ال�+ه&رGة اإلی�ان�ة "إرنا"ا أنlأت إی�ان رس�(ً 
األعلــى والــ�ئ(k وKــاقي مRــuولي ال�ولــة تIــاه الق9ــا�ا ال���لفــة، واع�ــادت تلــ^ ال 6الــة علــى ال��6/ــW علــى 

  خاصة في مIاالت اإلعالم والق9ا�ا ذات ال1لة. ،ت)ل/ل س(اسات ال�ول الع�K(ة تIاه إی�ان

ي لل 6الة دائ�ا ما �الح� ال��ـاZع ت سـع ال 6الـة فـي �Z.العة ال��Rة الفارس(ة م� ال� قع اإلل*��ون
ات اإلعالم(ـــة ال�اhقـــة وم�هـــا علـــى ســـ-/ل ال�Nـــال: تق��ـــ� عـــ� الق�ـــ   ،نlـــ� أخ3ـــار وتقـــار�� فـــي هـــ�ا ال1ـــ�د

ا مـ� ال 6الـة أن ال�ي ت-ـJ مـ� العاصـ�ة اإلنIل/W�ـة ل�ـ�ن ومـ� ع اصـL أخـ�m فـي الغـ�ب، اع�قـادً Zالفارس(ة 
  *ة الع�K(ة الRع د�ة.ه�ه الق� ات تاZعة لل��ل

وقال[ ال 6الة في ال�ق��� إن ال�ولة الع�K(ة ال�ي ت� ل ه�ه الق�ـ ات ال�اhقـة Zالفارسـ(ة هـي ال��ل*ـة 
الع�K(ـــة الRـــع د�ة ال�ـــي أنlـــأت ق�ـــاة "إیـــ�ان إن��ناشـــ/ نال" ال� جهـــة للـــ�أ� العـــام اإلی�انـــي الـــ�اخلي Zاللغـــة 

  .)١(ض نفRهم).ات ف9ائ(ة أخ�m للغ�  ۷الفارس(ة، إلى جان_ 

إلــى جانــ_ "إرنــا" دشــ�[ إیــ�ان عــ�دا 6-/ــ�ا مــ� ال 6ــاالت ال)% م(ــة األخــ�m ال�اZعــة له/�ــات رســ�(ة 
 "،شــانا"أنLــاء وزارة الــ'فN اإلی�ان�ــة  وFالــةو ال�اZعــة للRــل.ة الق9ــائ(ة، وFالــة أنLــاء "م�ــHان أونالیــ*"مNــل 

وغ/�ها م� ال 6االت ذات ال1لة ال�ي ت-J ال�ـ اد lZـ%ل  ووFالة أنLاء ال�&زة الفه�ة في ق� "ح&زة ن�&ز"،
 .)٢(رس�ي

مـ� ال 6ـاالت شـ3ه ال�سـ�(ة، وم�هـا علـى سـ-/ل ال�Nـال:  ، أنlأت أ�9ا ال*N/ـ�وهي إلى جان_ ذل^
نLــاء ال<لLــة "إ��ــ'ا" ووFالــة وFالــة أال�اZع�ـان ل�uسRــة ال)ـ�س الNــ ر� ضـ��(ا، و "ت�ــ'��" و"فــارس"و6ال�ـا 

                                                           

�ــ�  زKــان  ــه Zــا پــ ل ســع د�  ــار مــی  م1ــ.فی مRــ��I آرانــی، هفــ[ رســانه فارســی  )١(�وســائل إعــالم Zاللغــة الفارســ(ة تع�ــل ســ3ع ( ک
      https://bit.ly/3nN2piv. ل/�^ آنالی�: ۱۳۹۸شه�� ر  ۴رنا، إ، )Zأم ال سع د�ة

، شـانا. ل/�ـ^: انـ�زm اhـالع رسـانی نفـ[ و  ةWان" مـ� خـالل شـ3%ة اإلن��نـ[، شـ3¨��%� م.العة ال� قع/� اإلل*��ون//� لــ"شانا" و"م/ـ  )٢(
https://www.shana.ir/  :��    /https://www.mizan.newsوان
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ال�ي خ11[ في  "مه�"، وو6الة أن3اء )١(�Zادآ ح��ي أل/ن LN/م ال���lدة، ال�ي ی�أس ت)���ها ن�&ز" "رجا
 ًZاZ ة)Kها الع���Rقًال ن�Rةا م)�/.R٢( للق9(ة الف(.  

�ـ�ال  وFالة "تاب'اك" ع� و6االت أخ�m ��ل*ها رجال م��ف�ون في ال�ولة، وم�ها ف9ًال Iال��ل 6ة لل
م)�R رضائي، قائ� ال)�س الN ر� الRابg ومl�Rـار الـ�ئ(k إبـ�اL)q رئ(Rـي ال)ـالي للlـuون االق�1ـاد�ة، 

�ـام فـي إیـ�ان، وال��شح ال�ئاسي الRابg، وال�� أ�9ً �ا شغل م�1_ أم/� عام م�Iع تy)�l م1ـل(ة ال
ـــ ا للـــ�أ� فـــي واجهـــة ال� قـــع عـــ� ا إلـــى حـــ� أنهـــا خ11ـــ[ اســـ�.العً ال�ـــي أولـــ[ الlـــأن الRـــع د� اه��اًم

  .)٣()�� ب� سل�ان ولي الع� الRع د�ـال��Rق-ل الR(اسي لألم/� م

"عYـ� هـي و6الـة أو م قـع ة فـي رسـائلها إلـى العـالL الع�Kـي، إلى جانـ_ و6الـة أخـ�m ال تقـل أه�(ـ
خ-ـ�ا أو ق1ـة )���. و�الح� في تل^ ال 6االت ش3ه ال�س�(ة أنها دائ�ا ما ت9ع ـال��ل 6ة لIعف� م إی�ان"

صـــ)|(ة فـــي واجهـــة م قعهـــا فـــي نRـــ��ه الع�K(ـــة ی��ـــاول إحـــ�m ق9ـــا�ا العـــالL الع�Kـــي، وت)�یـــ�ا تIـــاه دول 
  .)٤(الI ار اإلی�اني الع�Kي ال اقعة على ال9فة الغ�K(ة لل�ل(ج الع�Kي

(Rـــة فـــي صـــ�ر م قعهـــا یـــ م اإلث�ـــ/� ث-�ـــ[ و6الـــة "ع1ـــ� إیـــ�ان" ق1ـــ�ها ال�ئ علـــى ســـ-/ل ال�Nـــال،
قائـــ� ال)ــــ�س الNـــ ر�: إیــــ�ان ســـ��م� أم��%ــــا وXســـ�ائ/ل والRــــع د�ة إذا وح�لـــ[ ع�ــــ ان: " ۲۰۲۱ نـــ ف�-� ۱

"، وهـــ  مـــا �ع�ـــي إ�ـــالء ال 6الـــة اه��امـــا Zالغـــا Zال�1ـــ��)ات ذات ال1ـــلة تIـــاوزت خ.ـــ h sهـــ�ان ال)�ـــ�اء
وحلفائهـــا �Z قـــف إیـــ�ان مـــ� العـــالL الع�Kـــي مـــ� Zـــاب إرســـال رســـائل الـــ�د ال��/ل(ـــة ال*الم(ـــة للـــ�ول الع�K(ـــة 

  .)٥(ال�ول//� واإلقل(�//�

1ـــ�ر Zعـــ�د مـــ� اللغـــات، تلـــ^ ال 6ـــاالت أو أغل-هـــا � ال�أك/ـــ� أن 6ـــل ،ومـــ� ال�هـــL فـــي هـــ�ا الlـــأن
وه  ما �ع�ي اه��امها ��Zا3hـة العـالL الع�Kـي وXبـ�اء آراء ال�ولـة  والع�K(ة واإلنIل/W�ة على رأسها؛ الفارس(ة

  ا Z.-(عة ال)ال.تIاه ق9ا�ا العالL الع�Kي م� وجهة ن��ه
ا وKــ�امج خاصــة  ن(ــة وشــ3%ات اإلذاعــة، فــ�ائ�ا مــا ت-ــJ إیــ�ان أخ3ــارً �ل(فW�ال  اتق�ــالأمــا فــي مIــال 

ZالعــالL الع�Kــي مــ� خــالل شــ3%�ها ال�ــي خ11ــ[ ل*ــل م)اف�ــة مــ� ال�)اف�ــات اإلحــ�m والNالثــ/� إذاعــة 
  .)٦( ن(ة�ل(فW�خاصة إلى جان_ أق�/�ها ال

                                                           

    https://bit.ly/3CGpjOVي: تجا ن/ ز ��%� م.العة ال�ا�Z اآللل�W�� ع� ر   )١(
ي: تــلــة علــى اإلن��نــ[ ع-ــ� الــ�ا�Z اآلة ل� قــع ال 6الفلRــ./�(ة مــ� خــالل ال1ــف)ة ال�ئ(Rــ��%ــ� م.العــة ال3ــاب ال�ــاص Zالق9ــ(ة ا  )٢(

https://ar.mehrnews.com/service/palestine    
 ٢٠٢١نــ ف�-�  ١تــار�خ الW�ــارة یــ م اإلث�ــ/�  https://www.tabnak.ir/arتاب�ــاك، راZــ�: )�� بــ� ســل�ان؟، ـ6(ــv تــ�ون مRــ�ق-ل مــ )٣(

  �ه�ا ب� ق/[ القاه�ة. ١٢الRاعة 
    https://www.asriran.com/fa/aboutنالی�: أو . ل/�^ ی�ان)(ع� ع�1 إ ی�انإدرKاره ع�1  )٤(
ة )�ـ�اء، ع1ـ� إیـ�ان، ال1ـف)ة ال�ئ(Rـقائ� ال)�س الN ر�: إی�ان س��م� أم��%ا وXس�ائ/ل والRـع د�ة إذا تIـاوزت خ.ـ h sهـ�ان ال )٥(

�یJ واجه�هــا  قــع لــL یــ�L ت)ــ�هــ�ا، و�الحــ� أن ال�Rــ�ة الع�K(ــة مــ� ال� ١٢نــ ف�-� الRــاعة  ١لل� قــع. تــار�خ الW�ــارة: یــ م اإلث�ــ/� 
R)ی م ال�ئ ��    https://bit.ly/3w5vQjB. ال�ا�Z: ٢٠٢٠س-��-�  ٥ة م

    /https://www.irib.irي: ت ن اإلی�اني م� خالل ال�ا�Z اآلفW�(��%� م.العة ال� قع ال�س�ي الت)اد اإلذاعة وال�ل  )٦(
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الlـ3%ات وجهـة ن��هـا تIـاه الق9ـا�ا الع�K(ـة ال�اه�ـة اآلن(ـة خاصـة إذا وت.�ح إی�ان م� خالل تل^ 
اس��ات(I(ة hه�ان اإلعالم(ة فـي الlـ�ق األوسـ� جـWًءا ال ی�IـWأ مـ� جه دهـا ل�-��ـ�  �تع، و ا ف/هاكان[ �hفً 

�ي الــ�ول الع�K(ــة الــ�ی�  وتعW�ــWه بــ/� ج�هــ ر واســعوI�Xــاد روافــع لــه مlــ�وعها اإلقل(�ــي hخاصــة مــ� مــ ا
 ).Malik 2021( ت�ش� لهL م�1ات إعالم(ة Zاللغة الع�K(ة

 LــثـRاد اإلذاعـات والمــا �عـ�ف بـــ [ إیـ�انأس(ات"�Wف)نــات اإلسـالم(ة" �ل IRTVU  ۲۰۰۷فــي عــام 
وز��ها �Z افقة م3اش�ة �I_ أن �)�ى "وزارة الNقافة واإلرشاد اإلسالمي" اإلی�ان(ة ال�ي  ه/�ة تاZعة لـب صفه 

ال�Rـــuول عـــ� ت)�یـــ� الR(اســـات العامـــة للـــ3الد داخل(ـــا وخارج(ـــا علـــى للـــ3الد رأســـا، 1Zـــف�ه مـــ� ال��شـــ� األ
)Malik 2021.(  

ـــم�لــة ل ســائل إعــالم ب صــفه  و�ع�ــل هــ�ا االت)ــاد "م) ر ال�قاومــة" فــي ج�(ــع أن)ــاء مــا �عــ�ف ب
ـــ ات ا ال��.قـــة �ـــ ف� للق ـــة، خاصـــة أن االت)ـــاد ی )Kـــيالع�Kالع� Lـــى العـــال ـــ�عL ال�ـــالي  إلی�ان(ـــة ال� جهـــة إل ال

�(�ي، و�Rاع� في ت�ر�_ م �ف/ها، و�9ع اس��ات(I(ة م حـ�ة ل*ـي تقـ م ��ZاZع��ومـ�  هـا؛وال�*� ل جي وال�
وم�هــا  ،ثــL �الحــ� ال��اقــ_ ت ح/ــ� ال�9ــ� ن فــي الق�ــ ات ال�اhقــة Zالع�K(ــة ال�ــي �lــ�ف عل/هــا هــ�ا االت)ــاد

  على س-/ل ال�Nال: ق�اة ال�(ادی� ال�ي ت-J م� العاص�ة الل-�ان(ة ب/�وت.
سع[ hه�ان لل�ـأث/� lZـ%ل م3اشـ� علـى الـ�أ� العـام فـي ال�ـارج ق-ـل وقـ[ h �ـل مـ� تأسـ(k ق� و 

ـــ"إذاعة ج�ه ر�ــة إیــ�ان IRTVU  نــات اإلســالم(ة"�ل(فW�"ات)ــاد اإلذاعــات وال . فقــ� 6انــ[ ال��مــة العال�(ــة ل
حـ/� أhلقـ[  ، ال�راع ال�ارج(ة ل�uسRة ال)ـ�س الNـ ر�،تع�ل ع� N6_ مع ف/لg الق�س IRIBالم(ة" اإلس

ل*ــ� االســ��ات(I(ات اإلعالم(ــة  ،ق�ـ ات إخ3ار�ــة Zعــ�ة لغــات، مــ� ب/�هــا "ق�ــاة العــالL" الف9ــائ(ة Zاللغــة الع�K(ــة
لRـع د�ة، hغـ[ علـى جهـ د K(ـة اق.� وال��ل*ة الع�  دول�ي، وال س(�ا الع�K(ة ال�ه��ة Zق.اع اإلعالم�ول لل

�ام إلى إنlاء "ات)اد اإلذاعات وال ؛"اإلذاعة"�  ).Malik 2021ة" ( نات اإلسالم(�ل(فW�ما دفع ال
وجــ د حاجــة لــ�m شــع ب العــالL هــا ت�شــ/� هــ�ه ال�uسRــة ��ــا م�هــا وتــ�m إیــ�ان أنــه 6ــان مــ� واج-

مـ� �6اZـات ال3ـاحN/� اإلیـ�ان//�، ومـ�هL  الع�Kي إلى م� ��39 لها مفاq(�ها، وه  ما ��%� ق�اءته ب ضـ ح
م�ا ال ش^ �(ه أن ال� جات ال اسعة م� ال�عل مـات وال�عا�ـة ع-ـ� hـ�ق ) م� �ق ل ن1ا: "۲۰۰۹(رضا، 

الغ�K(ــة ال���لفــة، مــع نقلهــا واح� ائهــا علــى معل مــات عل�(ــة مف/ــ�ة اإلعالم(ــة lــ3%ات الاالت1ــال الRــ��عة و 
، فاسـ�ة اأف*ـار �6ـا ت-ـJ تعـال(L عل�ان(ـة فاسـقة، ت-ـJ سـل-(ة وه�امـة، و  دعا�ـة�3ـارة عـ� وw(�ة، هي Zال�أك/� 

لــ�ل^، �Iـ_ علــى العـالL ال�ــامي، �Zـا فــي ذلــ^  ؛الســ�ع�ارت)ــp علـى اإلسـالم و ل �ــةمعاد ولهـا وجهــة ن�ـ�
العـــالL الع�Kــــي، أن �%ـــ ن حــــ�ًرا ومRـــ�عً�ا لالســــ�فادة مـــ� الI انــــ_ اإل�Iاب(ـــة الNقا�(ــــة الغ�K(ـــة وال�عل مــــات 
وال�ع�فة ال���11ة ل�1 الI ان_ الRل-(ة وغ/� األخالw(ة وال�فاL)q األج�-(ة ال�ي ی�L تفR/�ها ال/ م على 

  ."الغ�Kيأنها الغWو الNقافي 
أhلق[ إی�ان سلRة ق� ات فارس(ة تعالج الق9ا�ا الع�K(ة مـ� وجهـة ن��هـا، وسلRـلة  ،وفg ه�ه ال�ؤ�ة

�ــام الR(اســي مــ� الــ�اخل إلــى �ق�ــ ات أخــ�m رســ�(ة وغ/ــ� رســ�(ة ناhقــة Zاللغــة الع�K(ــة ل�قــل صــ رة م)ــ�دة لل
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ئاســ(ة أو 6ل�ــة ال��شــ� األعلــى اإلی�انــي الــ�أ� العــام الع�Kــي الســ(�ا فــي األحــ�اث ال�ه�ــة، مNــل االن��اZــات ال� 
v��lال � -�  ا م� ال��اس3ات ذات ال1لة.�وغ/�ه )١(إلى األمة اإلسالم(ة في ذm�6 ال� ل� ال

�ف ال�0&م�ة واألص&ل�ة وت&جهاتها:Yال^اني: ال C&5�+ال  

 عـــ� ال1ـــ)ف األصـــ ل(ة ال�اZعـــة مـــ� ال1ـــ)ف ال)% م(ـــة ال�ســـ�(ة، ف9ـــًال إن لـــ�m إیـــ�ان ال*N/ـــ� 
�ام ولل�رأًسـا،  )٢(ال�ي ت�لقـى الـ�عL ال�ـالي ال�3اشـ� مـ� "ب/ـ[ ال�(ـادة"��ش� اإلی�اني األعلى علي خام��ي لل

وت 6ل إلى ه�ه ال1)ف ال31اح(ة ال�ي ت)I_ في أ�ام الع.ل واإلجازات ال�س�(ة مهام ت ج(ه ال�أ� العام 
�ــام ال�ســ�(ة فــي ال�Rــائل ذات ال1ــلة  ،الــ�اخلي ح(ــال الق9ــا�ا ال���لفــة�إلــى جانــ_ إ�1ــال وجهــة ن�ــ� ال

ا ا ZالًغـــZالR(اســ�/� ال�اخل(ـــة وال�ارج(ـــة، ومــ� الالفـــ[ أن 6ـــل هــ�ه ال1ـــ)ف تـــ لي الق9ــا�ا الع�K(ـــة اه��اًمـــ
وم�هـــا Zعـــp ال1ـــ)ف ال�ـــي لهـــا نRـــخ ع�K(ـــة مـــ� إصـــ�اراتها ال/ م(ـــة مNـــل  ،وتعIالهـــا علـــى ن)ـــ  مRـــ���

  ص)(فة "ك/هان".
وهـي مNـل ب�ا�ـة مـ� عlـ�ة h ابـg  ،صـ ل(ةاأل�سـ�(ة و الي إلـى أهـL صـ)ف ��%� اإلشارة �(�ا �ـأتو 

  :ي%� تف1/لها �(�ا �أت��
  :"ال�س+�ة"ص��فة ا_العات ـ ١

و6انــ[ قــ�  ،أقــ�م ال1ــ)ف فــي إیــ�ان�اهــا Zاللغــة الع�K(ــة: ال�عل مــات) صــ)(فة اhالعــات (مع تعــ�
م، ولهـا ١٩٢٦مـ� العـام ی ل/ـ  هــ. ش، ال� افـg شـه�  ١٣٠٥ت/ـ�  ١٩ص�رت ألول م�ة مRـاء یـ م األحـ� 

Lوق�� g�هـ�ان، وقـ� في شارع عـالء ال�ولـة "ف�دوسـي" مق� ع�h ـع د�، الـ�� 6ـان  وسـ�Rـها �3ـاس مRأس
)��ـ(L األخ3ـار الR(اسـ(ة واألحـ�اث الIار�ـة امع�. )١٩٤١ـ ــ ١٩٢٥فـي عهـ� رضـا خـان بهلـ � ( Zإعـ�اد وت

  .)٣(ها hل_ رئ(Rها م� وزارة ال�عارف ال)1 ل على حg ام�(ازهائKع� ثالث س� ات م� إنlاو 
م�ل 6ـة وهي  ،ال*�ها ت) ل[ ل1)(فة ص3اح(ة حال(ً  ،ص)(فة مRائ(ة"اhالعات" في ال-�ا�ة 6ان[ 

، م)�ــ د دعــائيســ/� ا: و��قلــ� م�1ــ_ رئــ(k مIلــk اإلدارة حالً(ــ ،lــ� ة إیــ�ان تlــاب "مuسRــة اhالعــات"ل
  .)٤(رضا خاني علي فه  م�ی� ال�)���أما 

�هان "األص&ل�ة"ـ ٢F فة��  :ص

�اهــا Zاللغــة الع�K(ــة: العــالL) إحــ�m أهــL وأشــه� ال1ــ)ف اإلی�ان(ــة ال�ــي (مع تعــ� صــ)(فة "ك/هــان"
أكNــ� ال1ـــ)ف ال�)اف�ــة فـــي ال1ـــ)(فة  تعــ�و هــي: الفارســـ(ة والع�K(ــة واإلنIل/W�ـــة،  ،ت1ــ�ر بــNالث لغـــات

                                                           

. راZـ�: ٢٠٢١أك�ـ �K  ٢٤الR/� خام��ي: ال�.-(ع مع ال*(ان ال1ه/ ني ضّ� وح�ة ال�Rـل�/�، م قـع ق�ـاة ال�(ـادی� علـى اإلن��نـ[،   )١(
https://bit.ly/3CvsCZ0    

ه إلـى ال�uسRـة ال��)%�ـة فـي مuسRـ�ي القائـ� وال)ـ�س الNـ ر� و�lـ�ف عل/هـا م�I-ـي ادة في إی�ان اص.الح دارج �lار Zب/[ ال�(  )٢(
  خام��ي نIل ال��ش�.

، °ا�¯ــاه )عاًمــا ۸۲ هــا-لــغ ع�� یأقــ�م صــ)(فة فــي الــ3الد  (اhالعــات هــي ســاله شــ� ۸۲پ�ســاZقه تــ��� روزنامــه  lــ ر، hالعــات ا  )٣(
    https://cutt.ly/QRHEaaK، ل/�ک خ-�: ۱۳۸۷ت/�ماه  ۱۹رسانی ح زه رسانه وارت3اhات، 

   https://bit.ly/3GKwGqW، سای[ پ(�l ان، ل/�ک: (ج���ة اhالعات) روزنامه اhالعات )٤(
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ش  .ـهـ١٣٢١خـ�داد  ٣فـي لهـا نlـ� أول عـ�د  ،مـ� أقـ�م ال1ـ)ف Zعـ� صـ)(فة اhالعـات ��6ا تعـ، إی�ان
 gــاه مــم١٩٤٢مــای  ال� افــlــها ١٩٧٩ - ١٩٢٥)�� رضــا بهلــ � (ـ، فــي عهــ� الRالــ�ح��  ع-ــ�)، وقــ� أس
  وم1.في م31اح زاده. ،ف�ام�ز� 

صــ)في إی�انــي أصــ لي وهــ  ال�عــ�وف Zــاألخ حRــ/�،  ،حRــ/� شــ��ع���ارm ا ت)���هــا حالً(ــ�ــ�أس و 
�ـام مu�١٩٩٣سRة م�� الوم�Nل ال لي الف�(ه في �، ال�� �عه� إل(ه خام��ي �Zهـام الهIـ م علـى خ1ـ م ال

  ا.ا وخارج(ً داخل(ً 

قــ�  وز�ــ� ال�ارج(ــة الRــابg )�� جــ اد ���ــvـأن مــ ومــ� األمــ ر الlــه/�ة فــي تلــ^ ال1ــ)(فة مــuخ�ا
، في ال�لـف ال1ـ تي اإلی�ان(ة ع� ال�فاوضات ال� و�ة6اذZة وم9للة  خ3اراتهL حR/� ش��ع���ار� ب��l أ

  .)١(ل�ل^ دش�[ ال1)(فة ح�لة ض�ه لل.ع� في ف��ة ت ل(ه ال زارة؛ ال��Rب له

  :"ال5ا@عة ل=ل��ة _ه�ان" C ص��فة ه+1ه� ـ ۳

 mــ�lفة إی�ان(ــة بــ�أت ه�)(1ــف�ها صــZــي مــ� غــالم ف*ــ�ةlاس�K�6 �/ــRــة:  ح)Kاللغــة الع�Z ــي�(تع
(�hش .ـ هـ ١٣٧١ذر ا ٢٤. وفـي ال� ا gـ�-� لعـام  ١٥ ال� افـRفة ١٩٩٢د�)(م صـ�ر العـ�د األول لل1ـ
صــــ)(فة م�ل 6ــــة ل�)ــــاف� hهــــ�ان، وحال(ــــا ت�lــــ� مــــ� ق-ــــل مuسRــــة ب صــــفها  مــــان. ونlــــ�ت ت RZ٥ــــع� 
  .)٢(m ه�lه� 

 م،١٩٩٥ ال� افــg ،ش .ـهــ��١٣٧٤ K�6اس�lــي أول مــ�ی� عــام لل1ــ)(فة ح�ــى عــام هــ)�� مـ6ــان مــوقــ� 
  .)٣(م)�R مه��ان ات)���ها حال(ً  و��أس

ا ZاحـــJ د�6ـــ راه فـــي إدارة حاصـــل علـــی درجـــة ال�اجRـــ�/� فـــي االق�1ـــاد، وحال(ـــوم)Rـــ� مهـــ��ان 
 ولـــي"شـــارع وتقـــع ال1ـــ)(فة فـــي ال�-ـــ� الRـــار". أ� "خـــ� مuلفاتـــه �6ـــاب "خ-ـــ� خـــ ب" آ ، و6انـــ[اإلعـــالم

الRادسة ص3احا ح�ى الRاZعة م� أح� أشه� ش ارع وس� hه�ان، وتع�ل لف��ة ص3اح(ة فق� ت���  "ع�1ال
  .)٤(مRاءً 

  :ص��فة خ�اسان "األص&ل�ة"ـ ٤
تع� ص)(فة خ�اسان إح�m ال1)ف اإلقل(�(ة ال�ي ال ت�1ر م� العاصـ�ة hهـ�ان، وخ�اسـان هـ  

، وهي م)اف�ـات: خ�اسـان الlـ�ال(ة ٢٠٠٤اسL إقل(L إی�اني ق��L تL تقR(�ه إلى ثالث م)اف�ات في العام 

                                                           

(1) Kayhan, Shapour Ghasemi, Iran Chamber Society, 2006, link: https://bit.ly/3Ex312y  
RZـ-_ ال تRـ��� صـ)(فة ه�lـه�� أتقـ�ر ( ، ق�ار بـ د دوام ن(ـاورد٧١روزنامه ه�lه�Z mه دل/ل ت��6 آی[ هللا خام�ه ا� در سال  )٢(

    https://bbc.in/3CJ57M2، ل/�ک خ-�: ۱۳۹۷اZان  W´۱ار� بی بی سی، ، خ-� )هـ. ش ١٣٧١عام  خام��يت)�ی� آ�ة هللا 
، Zاشــ¯اه خ-�نگــاران دانlــI �ی )رئــ(k ج�یــ� ل1ــ)(فة ه�lــه��  (تع/ــ/� ســ ابg –س��µســ[ ج�یــ� روزنامــه ه�lــه�� ان��ــاب شــ�  )٣(

    https://bit.ly/3ECAOaD، ل/�ک خ-�: ۱۴۰۰م�داد  ۲۳ای�ان، 
    https://bit.ly/3CKq1uy، ارت3اZ sا ما، ل/�^: (ص)(فة ه�m�l) روزنامه ه�lه��  )٤(
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 ١٠   دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة - ال��اسات اإلعالم�ة اإلی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ي

� K(ة، و�قع مق� ص)(فة خ�اسان في م�ی�ة مlه�Iة وخ�اسان ال�ـة وهـي عاصـ�ة م) ،وخ�اسان ال�ض �اف
  .)١(خ�اسان ال�ض �ة

ت1ــ�ر فــي ال1ــ3اح وت�lــ� فــي ج�(ــع  ،ا�(ــة، وثقا�(ــةصــ)(فة س(اســ(ة، اق�1ــاد�ة، اج��وتعــ� خ�اســان 
ت1ــ�رت ال1ــ)(فة ال��I عــة وقــ�  ،م١٩٤٨ال� افــg ش  .ـهــ١٣٢٧عــام  ، وصــ�ر العــ�د األول لهــاأن)ــاء الــ3الد

مuسRــة خ�اســان للNقافــة ، وهــي واإلرشــاد اإلســالمي"ب" فــي ت�ت/ــ_ ال1ــ)ف اإلی�ان(ــة، وفــg إعــالن وزارة الNقافــة 
  .)٢(رئ(k ال�)���: س/� على عل � ، و )�� سع/� أح��انـ: مال)الي ه  رئ(k مIلk اإلدارة، و والف�

  :سالمي "ال+ق��ة م* ال+�ش�"إص��فة ج+ه&ر8 ـ ٥
ل)ـــWب  م�1ـــةب صـــفها صـــ)(فة ج�هـــ ر� إســـالمي (ال ت)�ـــاج إلـــى ت�ج�ـــة Zاللغـــة الع�K(ـــة) بـــ�أت 

، ت)ــ[ إدارة رئــ(k الــ زراء الRــابg ١٩٧٩ (ــة لعــامی�اناإلNــ رة الب�ا�ــة ان�1ــار مــع  "ال�Iه ر�ــة اإلســالم(ة"
عـــ�دها ال1ـــ)(فة  تنlـــ� ، م١٩٧٩مـــای   ٢٩ال� افـــg ش  .ـهـــ١٣٧٩خـــ�داد  ٩م/�حRـــ/� م ســـ �. وفـــي 

L رجال الـ�ی� تl%/ل س(اسي �L9 مع��3ارة ع� 6ان حWب ال�Iه ر�ة اإلسالم(ة، وفي تل^ الف��ة  األول.
�ــام اإلســالمي �6)�ــ� بهlــ�ي، وعلــي خــام��ي، وســ/� ع-ــ��ردب/لــي، أال*ــ��L، وم ســ �  و36ــار مRــuولي ال

�Iاني، ومأو Rـك-� هاش�ي رف .��ان)ـل ال)ـWب  ،م١٩٨٧ . ال� افـgش .ـهـ ١٣٦٦فـي عـام و )�� جـ اد Zـاه
ـــأم� مـــ�  Z ـــ-_ ال�الفـــات ال�اخل(ـــةRZـــي. ال�ـــة هللا آ�ـــ�ة ت)ـــ[ مRـــ�ى "صـــ)(فة اســـ��� إصـــ�ار و ��/ ��Iال

، علـى خـام��يأص3ح ، و ال1)(فة �)���ل ارئ(Rً ال�� أص3ح مR(ح مهاج��  Zإش�اف ال�Iه ر�ة اإلسالم(ة"
  .)٣(ةمIلk اإلدار رئ(k  رئ(k ال�Iه ر�ة في ذل^ ال ق[، ه 

 تـ لى م�1ـ_وKعـ� أن نفRـه، �ة علي خـام��ي، آه   �ه6ان صاح_ ام�(از ال1)(فة م�� ب�ایوق� 
� األعلى، ح�ف اس�ه م� سIل ال��Rة ال رw(ة Zاق��اح مـ� مRـ(ح مهـاج��، ح�ـى ال ت�Rـ_ أخ.ـاء ال��ش

، و�قع مق� ال�I�ـ�ة فـي م قـع شـ�ی� ال��/ـW فـي قلـ_ hهـ�ان أمـام مIلـk ال��ش� األعلى مقامال1)(فة إلى 
  .)٤(الl رm اإلسالم(ة "ال-�ل�ان"

  :"ال�0&م�ةص��فة إی�ان "ـ ٦

 يم. وهـــ١٩٩٥ی�ـــای� ال� افـــg ش  .ـهـــ١٣٧٣به�ـــ� شـــه� فـــي ل1ـــ)(فة إیـــ�ان عـــ�د األول الصـــ�ر 
ل 6الة أن3اء  ةأسRها ف���ون ف�د� نIاد، ال�اZع ال�ي "ال�uسRة الNقا�(ة وال1)|(ة اإلی�ان(ة"إح�m م�l رات 

  .)٥("إرناال�Iه ر�ة اإلی�ان(ة "
                                                           

   https://bit.ly/3bzUJKLروزنامه ف�وشی مIاز�، ل/�ک: ، پ(�l انسای[  ،(ص)(فة خ�اسان) خ�اسان روزنامه )١(
)٢(  .gابRال��1ر ال  
"ج�ه ر� إسـالمي" تق ل ص)(فة ( سالمي مي ´ �� "ح¨��انی ت ان���" وج د ن�ارن�  ه ن�ام را س� °ا نگه داردإروزنامه ج�ه ر�  )٣(

�ــــــام قائ�ــــــاً �ــــــWار� بــــــی بــــــی ســــــی، تــــــ ف�-� )إن ه�ــــــاك "ح �6ــــــة قــــــادرة" مــــــ� شــــــأنها أن ت3قــــــي ال ، ل/�ــــــک خ-ــــــ�: ٢٠٢٠، خ-́�
https://bbc.in/3nZdNbk    

  /https://jepress.ir، ل/�^: (ص)(فة ج�ه ر� إسالمي) سالميإروزنامه ج�ه ر�  )٤(
، ۱۳۹۷به�ـ�  ۲۷¯اه خ-�نگـاران جـ ان، ، Zاشـ)ل1ـ)(فة إیـ�ان امهـ�� شـافعي مـ�ی� ( ی�ان ش�إمه�� ش|(عي م�ی� عامل روزنامه  )٥(

    https://bit.ly/3oaLS8rل/�ک: 
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١١  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

رئــ(k ، ب/��ــا شــ|(عي: مهــ�� ال)ــالي لل1ــ)(فة هــ  ئــ(k مIلــk اإلدارةومــ� الIــ�ی� Zالــ��6 أن ر 
  .)١(: ج اد دل/�� ه  ال�)���

  :فGH&ن"�ص��فة جام ج� "ال5ا@عة له�gة اإلذاعة وال5لـ ٧

، وه  مع�ى ذو داللة تار��(ة ن3Rة إلـى 6ـأس ة�ع�ي اسL "جام جZ "Lاللغة الع�K(ة: ال*أس الWجاج(
اردی-هlـ[  ١١ی م الRـ-[  الع�د األول لل1)(فة ص�ر، و )٢(ال�ل^ الفارسي األس. ر� "ج�l/�" ااش�ه� به

ــــإدارة ه/�ــــة اإلذاعــــة وهــــي تــــ زع  ،م٢٠٠٠ب��ــــل أ ٢٩ال� افــــg ش  .ـهــــ١٣٧٩ Z ،فــــي ج�(ــــع أن)ــــاء إیــــ�ان
  .)٣()�� علي ق��هار� ن(اـم مIلk إداراتها ال�ي ی�أس" جام جL"مuسRة حال(ا ت�ی�ها ، و فW� ن ل(وال�

1ــ)(فة ال ح/ــ�ة ال�ــي ت�لـــ^ ال"جــام جــL" مهــ�� ع�فــاتي. �6ـــا تعــ� ت)���هــا  أمــا ال1ــ)(فة ف/ــ�أس
  .)٤(صف)ة ٢٠و��1ر ع�دها ال31احي ی م(ا في  ،دور ال.3اعة في ال3الد *N/� م�ال

  :ص��فة ج&ان "ال+ق��ة م* ال��س ال^&ر8"ـ ٨

عــــام  ال� افــــg ش .ـهــــ ١٣٧٧فــــي عــــام جــــ ان (تع�ــــي Zاللغــــة الع�K(ــــة: الlــــ3ان) صــــ)(فة صــــ�رت 
ـــ� ، وهـــيم١٩٩٨ ـــ��6 ر ع- ـــk إدارتهـــاهللا 6�Iـــي  م�ل 6ـــة لل ـــ�� یـــ�أس مIل ـــى درجـــة احوهـــ   ،ال صـــل عل
س رِّ و�ـ�َ  )٥(نفRهاي، وه  أ�9ا أس�اذ في الIامعة ئفي العل م الR(اس(ة م� جامعة العالمة 3hا3hا ه ال��6 را 

 ،JالــNال Lاســ(ة واالق�1ــاد�ة للعــال)Rــا ف/هــا مقــ�رات: الق9ــا�ا ال�Z اســة، أساســ(ات)Rت.ــ ر ال ،Lثــ رات العــال
  .)٦(رضا صادw(ان غالم فه  رئ(k ال�)���أما  والف*� الR(اسي في إی�ان واإلسالم.العل م الR(اس(ة، 

  :ص��فة دن�ا8 اقY5اد "األص&ل�ة"ـ ٩

 ٢٣رضــا ��Z(ــار� فــي  أسRــها علــي(مع�اهــا Zاللغــة الع�K(ــة: عــالL االق�1ــاد)، صــ)(فة اق�1ــاد�ة 
ال�ع�فـة ة، تهـ�ف إلـى ت سـ(ع (ـوس/لة إعالم خ-��ة ت)ل/لوهي م، ٢٠٠٢د��R-� ال� افg ش  .ـه١٣٨١آذر 

  .)٧(في إی�ان، وفقا ل�ا ه  م�l ر على م قعها لW�ادة ال�خاء وال)� م� الفق� ها؛وتعW�W  االق�1اد�ة
 sـــاlـــ� "أمــا نl�مIلـــk س أ� ، و�ـــم٢٠١١ـ، ال� افـــg هـــ ١٣٩٠ف-ـــ�أ فـــي خ��ـــv  "دن(ـــا� اق�1ـــادال

ـــي، اإلدارة ـــل م�ل 6ـــة، وهـــي رضـــا ��Z(ـــار�  عل ـــان" ةل��I عـــة اإلخ3ار� Zـــ لى دن(ـــا� اق�1ـــاد تا��علـــي "، و
  .)٨(رئ(k ال�)���حال(ا م�1_  م/�زاخاني

                                                           

    https://bit.ly/3BD2R7Pپ(�l ان، ل/�ک:  سای[ ،(ص)(فة إی�ان) ی�انإ روزنامه  )١(
، �6ـا �lـار إلـى القـ ة هذ�6هـا الف�دوسـي فـي �6ـاب الlـه�امة، و�lـار Zـ (غ/ـ� واق«(ـة) ال�ل^ ج�l/� ه  ش�1(ة تار��(ة أس. ر�ة )٢(

�� ف/ها ف/�m العالL ال�ارجي�  .  Z%أسه إلى أداة 6ان ی
)٣( �درKـاره مـا، ل/�ـک: (ج��ـ�ة جـام جـL ال1ـ3اح(ة فـي إیـ�ان هـي ثقا�(ـة اج��ا�(ـة)، یـ�ان "جـام جـL" إگـی اج��ـاعی صـ3ح روزنامه ف�ه

https://bit.ly/3BzVGgI   
)٤( Lروزنامه جام ج (Lفة جام ج)(ص) :ک�   https://bit.ly/3mFeozt، اhالعات ت�اس، ل/
   https://bit.ly/3k1tH3B، سای[ ع-�هللا 6�Iي، ل/�^:(ال�ع��Z vع-� هللا 6�Iي) مع�في ع-�هللا 6�Iي  )٥(
   https://bit.ly/3mEe6sk، ل/�ک:-ف�وشی مIاز� روزنامه –پ(�l ان ، سای[ ( (ص)(فة ج ان روزنامه ج ان  )٦(
   https://bit.ly/3bygSt0، درKاره ما، ل/�^:(ص)(فة دن(ا� اق�1اد� ال31اح(ة في إی�ان) ی�ان "دن(ا� اق�1اد"إروزنامه ص3ح   )٧(
   https://bit.ly/3nMbbgIی�ان "دن(ا� اق�1اد"، ت�اس Zا ما، ل/�^:إروزنامه ص3ح   )٨(
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  :ص��فة هفj صLح "األص&ل�ة"ـ ١٠

صـ)(فة ثقا�(ـة اج��ا�(ـة واق�1ـاد�ة، "هف[ ص3ح" ومع�اها Zاللغة الع�K(ة: "الRاZعة ص3احا"، هي 
ص3احا، �Zع�ى أنها  ةإذ إن دوام الع�ل ال�س�ي في إی�ان ی-�أ في ت�ام الRاعة الRاZع ؛والس�ها داللة مه�ة

 ،ش .ـهــ١٣٩٠اردی-هlــ[  ٣یــ م صــ�رت صــ)(فة صــ3اح(ة �)�اجهــا ال�ــاس فــ ر بــ�ء الع�ــل ال/ــ مي، وقــ� 
 gل أال� اف�قافة والف� واالت1ال، ل*ـ� او6ان ام�(از ال1)(فة م�ل 6 ،م٢٠١١ب�Nا لل�ة ب�ان ب Rسuعـ�  ل�Z
 g/راتتعل l�أك�ـ �K  ٣٠ال� افـg  .ش .ـهـ١٣٩٢آZـان  ٨ یـ م�)Rـ� غفـ ر� لال�uسRة، ان�قل[ ال�ل*(ة  م
 يال�ـــ�ی� العـــام علـــوحال(ـــا ی�ـــ لى م�1ـــ_  .)١("هفـــ[ صـــ3ح مانـــ�جار" ةســـk شـــ�6عـــ� أن أZ ،م٢٠١٣عـــام 
  .)٢(ال�)���: أرش خ ش� م�1_ رئ(k  ي، ب/��ا ی� لىم���ان

�ف Yال :kال^ال C&5�+اإلصالح�ة وت&جهاتها:ال  

�/N*ات  ��1ر في إی�ان ال�lعة لل�(ار اإلصالح(ة، ف9ال ع� عZم� ال1)ف اإلصالح(ة أو ال�ا
ال� اقـــع اإلل*��ون(ـــة ذات ال1ـــلة، غ/ـــ� أن ال1ـــ)ف اإلصـــالح(ة األكNـــ� ان�lـــارا وتـــأث/�ا هـــي N�ZاZـــة شـــ%ل 

آرمـان ملـي، واب�*ـار، وتعـ د ه��سي خ�اسـي األضـالع ی��Nـل فـي صـ)ف: آف�ـاب یـWد، واع��ـاد، وشـ�ق، و 
  أه�(ة تل^ ال1)ف إلى ثالثة أم ر:

إذ ��%ــ�  بــ/� ال�(ــار�� اإلصــالحي وال�)ــاف�؛ تأث/�هــا الlــ�ی� فــي الق9ــا�ا م)ــل االخــ�الف األول:
  م� خاللها w(اس درجة ال�1اع ب/� ال�(ار�� ال�قل/�ی/� في إی�ان.

خاصـة فـي أوقـات  ،فـي تلـ^ ال1ـ)ف ُتRـَ�*َ�_uث�ة ال�ـي ت*�ـ_ أو ال1�l(ات ال3ارزة وال�ـ ال^اني:
  األزمات ال*-�m ال�اخل(ة أو ال�ارج(ة.

:kالـــ�ول  ال^الـــZ ـــة أو إبـــ�اء الـــ�أ� فـــي الق9ـــا�ا ال�اصـــة)Kـــة الق9ـــا�ا الع�Iعال�Z ـــ�ی�lاه��امهـــا ال
ة لــ�ل^ الع�K(ــة مــ� خــالل مقــاالت م)لل/هــا أو مــ� خــالل ع�ــاو�� صــف)اتها األولــى، �6ــا ســ��ع�ض ال�راســ

  .ف1/ل في ال�J(3 القادمZال�

  ي اس�ع�اض تل^ ال1)ف ال��k.و��%� �(�ا �أت

  :"ص��فة اع5+اد "اإلصالح�ةـ ١

"اع��اد" (تع�ـي Zاللغـة الع�K(ـة: الNقـة) إحـ�m أهـL ال1ـ)ف اإلصـالح(ة ال1ـ3اح(ة فـي ص)(فة تع� 
ن�ـــ�ا ل.-(عـــة معال�Iهـــا للق9ـــا�ا الR(اســـ(ة lZـــ%ل شـــامل، إلـــى جانـــ_ اه��امهـــا فـــي Zـــابي "العـــالL"  ؛hهـــ�ان

صـ�رت 3hع�هـا . ل(ـةإخ3ار�ـة ت)ل/و"ال�بل ماس(ة" Zالق9ا�ا الع�K(ـة وخاصـة ال�Rـألة الRـ ر�ة، وهـي صـ)(فة 

                                                           

، ۱۳۹۲اZــان  ۱۴´ــWار� تRــ�(L، ، خ-� )تغ/ــ� صــاح_ ام�(ــاز ج��ــ�ة هفــ[ صــ3ح( صــاح_ ام�(ــاز روزنامــه هفــ[ صــ3ح تغ//ــ� 6ــ�د  )١(
   https://bit.ly/2ZUo8gnل/�ک: 

   https://bit.ly/3bCLFow، ش�اس�امه روزنامه، ل/�^:(ص)(فة هف[ ص3ح) روزنامه هف[ ص3ح )٢(
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١٣  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

تي مIلـk �ـ�أس إل(ـاس ح9ـ� و م. ٢٠٠٢ی ن/ـ  ال� افg ش ـ. ه١٣٨١عام خ�داد lZه� في hه�ان األولى 
ـــ ، وهــ  ع9ــ  فــي حــWب "اع��ــاد ملــي" وأحــ� قــادة ال)ــ�ب الع�اw(ــة تهــاإدار  ، م)١٩٨٨ - ١٩٨٠( اإلی�ان(ــةـ

 و�lــغل ."ال-�ل�ــان" فــي مIلــk الlــ رm اإلســالمي "hهــ�ان"و "رشــ[عــ� دائ�تــي "نائــ_ ســابg هــ  أ�9ــا و 
 لل1ــ)(فة فهــ  �ف/ــ��ال�ائــ_ ال�، أمــا بهــ�وز بهــWاد� نائــ_ رئــ(k مIلــk اإلدارة ورئــ(k مIلــk الR(اســات

  .)١(حh ]Iه�اس-ي

ـــان  ٢٩وفـــي  Zش  .ـهـــ١٣٩٠أgـــ زارة ٢٠١١نـــ ف�-�  ال� افـــ م أرســـل مـــ�عي عـــام hهـــ�ان مـــ��6ة ل
�اءاإلرشاد، ی�هL ف/ها ال1)(فة ب��l األكاذی_ وXهانة ال�uRول/� ال)% م//�، و K  ال1)(فة ه�ا ت قف[ على

  .)٢(��ة شه���ع� ال�1ور ل

مــ� ق-ــل  م،٢٠٢٠مــارس ال� افــg ش  .ـهــ ١٣٨٨اســف��  ١٠فــي أخــ�m  قفــ[ ال1ــ)(فة مــ�ة ثــL ت
علـــة ح��هـــا "ان�هـــاك حـــ�ود ال1ـــ)افة" واإلصـــ�ار علـــى ال��الفـــات  [ه/�ـــة ال�قاZـــة علـــى ال1ـــ)ف، و6انـــ

  .)٣(نفRه رفع ال)�� ع�ها في خ��v العام ال��علقة Zال��l، ثL القان ن(ة

  :ص��فة أف5اب یHد "اإلصالح�ة"ـ ٢

 ]Rـة إی�ان(ـة تقـع ص)(فة "تأس�فـي أف�اب یWد" (تع�ـي Zاللغـة الع�)Kـة: شـ�k یـWد( و�ـWد هـي م)اف
، وهـــ  مI-�ــى واحـــ�� اســـ.ة م ب٢٠٠١ ال� افــg ش .ـهـــ١٣٧٩عـــام وســ� الـــ3الد. وقــ� تأسRـــ[ ال1ــ)(فة 
م�1ـ ر 6ـان ، و ال1ـ)(فة رئـ(k ت)��ـ� "، وشـغل م�1ـ_اع��ـاد ملـي"س(اسي إصالحي وأمـ/� عـام حـWب 

  .)٤(إلدارة ومال^ ال1)(فةرئ(k مIلk اه  م�ف�� 

مــ� م�1ــ3ه  �واحــ� ياســ�قال م�I-ــعلــى غــ�ار تK�Iــة صــ)(فة "اع��ــاد" ل��ــع إ�قــاف ال1ــ)(فة و 
 �واحـ� ي6ـان مI-�ـإذ  م؛٢٠٠٩د�Rـ�-� ال� افg  ١٣٨٨س� ات في دm  ٨ن)  رئ(k ت)��� Zع� 1Zف�ه 

�ــام أحــ� مl�Rــار� مهــ���وقــ�  ،)٥(6ّ�وKــي الــ�� شــغل عــ�دا مــ� ال��اصــ_ ر�(عــة ال�Rــ� m بــ�اخل ب�(ــة ال
وم� ال�هL في هـ�ا ال1ـ�د  ،م٢٠٠٩ال� افg ش  .ـهZ١٣٨٨ع� ان��اZات (أ� م�I-ي واح��) غادر إی�ان 

                                                           

    https://bit.ly/2ZILi9c  :آنالی� ل/�ک، ت�اس Zا ما، (ص)(فة اع��اد) روزنامه اع��اد )١(
ــــــــWار� ع1ـــــــ� (ح�ـــــــ� صــــــــ)(فة اع��ـــــــاد) روزنامـــــــه اع��ــــــــاد ت w(ـــــــv شــــــــ� )٢(  ،  ل/�ــــــــک خ-ــــــــ�:۱۳۹۰اZـــــــان  ۲۹یــــــــ�ان، إ، خ-́�

https://bit.ly/2ZVLYIP.  
Wار� دو�½ه وله فارسی، )خ��� في إی�انآ Xص�ار��ج���ة اع��اد و  (ح�� د�¯� در ای�انت w(v روزنامه اع��اد ودو ن�l�ه   )٣( ، خ-́�

    https://bit.ly/3k3t2ie، ل/�ک:۲۰۱۰مارس 
ـWار� بـی بـی سـی، د� )رئ(k ت)��� ص)(فة "أف�اب یـWد" ةاس�قال( ´/��  �دس�دب/� آف�اب یWد 6�اره   )٤( ، ل/�ـک خ-ـ�: ۱۳۸۸، خ-́�

https://bbc.in/3mFf5ZB    
�ـة تعـ�یل ال�سـ� ر م��ـارا مـ� ق-ـل آ�ـة هللا روح هللا ال� سـ � ال��/�ـي عـام  )٥(Iي أحـ� أع9ـاء لKأن��ـ_ 6١٩٨٩ان مه�� 6ّ�و Lم، ثـ

إیــ�ان، وتــ لى رئاســة ال-�ل�ــان مــ�ت/�  نائ3ــا فــي مIلــk الlــ رm اإلســالمي (ال-�ل�ــان) عــ� مRــق� رأســه م�ی�ــة أل(Iــ درز فــي غ�Kــي
انـ�لع[ RZـ-3ه  ٢٠٠٩، وه  م�شح رئاسي خاس� فـي العـام )٢٠٠٤ـ٢٠٠٠) والNان(ة ب/� عامي (١٩٩٢ـ١٩٨٩األولى ب/� عامي (

، دراسة في �6اب "إیـ�ان مـ� ٢٠١٧ــ  ��٢٠٠٩ م)�R أب  ال� ر، إی�ان ب/� ح��6/� اح�Iاج/�/� ـاالن�فاضة ال��9اء. ان��: م)
  .٤٣، ص٢٠١٨ال�اخل.. الR(اسات واإلخفاقات"، م�W6 ال�3Rار لل�راسات وال3) ث، دبي، 
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 ١٤   دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة - ال��اسات اإلعالم�ة اإلی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ي

 ٢٠٠٦ي مـــ� بـــ/� ال��شـــ)/� لالن��اZـــات ال�ئاســـ(ة لعـــامي Kـــذ6ـــ� أن ال1ـــ)(فة دع�ـــ[ ت�شـــح مهـــ�� �6و 
  .)١(م٢٠٠٩و

  :"ةص��فة ش�ق "اإلصالح�ـ ٣

ش  .ـهـ ١٣٨٢شـه�� ر  ٢فـي ع�K(ـة) إلـى الهـا �ش�ق (ال �)�اج اس�ها إلـى ت�ج�ص�رت ص)(فة 
 gال� اف k.Rـ�، ومهـ�� رحـب�ئاسـة مـ، م٢٠٠٣أغ�ـاني لل�)�lـانف� ـ�ان(ـان لـإلدارة، ومـ)�� ق ت�ع.� ��(
  .)٢(ل�Iلk الR(اسات ارئ(1Z ًRف�ه 

بــ�أت  ٢٠١٣وفــي ســ-��-�  ،علــى م�1ــة تــ ���أنlــأت حRــاZا أول صــ)(فة إی�ان(ــة "شــ�ق" تعــ� و 
  .)٣(ة واألخ3ار ال/ م(ة(نlاhها على تل^ ال��1ة في ن�l ال�قاالت ال1)|

وذلـ^ ق-ـل انعقـاد االن��اZـات  ،ت قف[ ال1)(فة أرKع م�ات، اسـ�غ�ق[ ال�ـ�ة األولـى ی ًمـا واحـً�اوق� 
لــى عاب اح�Iــاج نــ اب ال-�ل�ــان الRــادس حــ ل خ.ــRZــ-_ تغ.(ــة األخ3ــار  ؛الRــاZعة اتهــدور ال-�ل�ان(ــة فــي 

 pعـــ� إرســــال خ.ـــاب اع�ـــ�ار إلــــى ئق1ـــاإال��شـــ� األعلـــى ورفــــKو .Lهـــ�ان، هh ســــع/� ال�ـــ�عي العـــام فــــي
  ال1)(فة. نف نlاu ُs ن اب ال-�ل�ان الRادس، اس�ع� ن�l رسالة  ،م�ت9 � 

م�  ٢٠٠٤ی�ای� ال� افg ش  .ـه١٣٨٢د�  ٣٠في  ال�ي حI-[ ف/ها ال1)(فةال��ة الNان(ة كان[ 
ــــg ش  .ـهــــ١٣٨٢اســــف��  �٧، وعــــادت للع�ــــل فــــي /ق-ــــل الفــــ�ع الRــــادس ل�)%�ــــة الع�ــــال ال)%ــــ م/ ال� اف

  .)٤(م٢٠٠٤ف-�ای�  ٢٤

م RZـ-_ نlـ� رسـL ٢٠٠٦سـ-��-� ـ، ال� افـg هـ١٣٨٥شـه�� ر  ٢٠ی م في ف*ان[ ال��ة الNالNة أما 
نlــ�ت ال1ــ)(فة وقــ�  ،فــ ق رقعــة الlــ.�نج "ح1ــانق.عــة "ی اجــه  "ح�ــارق.عــة "كار�%ــات/�� �3ــارة عــ� 

ت)ـ م ه�الـ^ هالـة نـ ر ال�� 6ان قـ� قـال إن في إشارة ألح��m نIاد  "ال)�ار"هالة ح ل ال*ار�%ات/� ومعه 
ال��ه%�ـة علـى رئـ(k  ، ونlـ�ت ال�سـ�ة�I«(ـة العامـة لألمـL ال��)ـ�ةاج��اعـات الح ل رأسه أث�اء ح9ـ ره 

  .)٥(٨٥٣ع�دها في ال1)فة األخ/�ة م� ال�Iه ر�ة 

ش  .ـهـــ١٣٨٦مـــ�داد  ١٥فـــي و  .)٦()�� ق تlـــانيـب�غ//ـــ� رئ(Rـــها مـــال1ـــ)(فة ن�(Iـــة لهـــ�ا ألWمـــ[ 
 gال� اف k.Rـ�ها مقابلـ ٢٠٠٧أغlه  ن _-Rإ�قافها، و6ان الZ ة على ال1)افة ق�اراZةأص�رت ه/�ة ال�قا 

                                                           

  https://www.pishkhan.com/rooznameh/AftabYazdپ(�l ان، ل/�ک: سای[ ،(ص)(فة آف�اب یWد) یWد اف�اب روزنامه  )١(
     https://bit.ly/3k1wqtK روزنامه ف�وشی مIاز�، ل/�ک:، پ(�l ان، سای[ (ص)(فة ش�ق) ش�ق  روزنامه  )٢(
، ســای[ رســانه هــا� )تــ ��� رســ�ً(اصــ)(فة شــ�ق علــى حRــاب  ث/ــg ت( حRــاب  ــار��K روزنامــه شــ�ق در تــ ��� تای/ــ� رســ�ی شــ�  )٣(

     https://bit.ly/3pWPld8 ش، ل/�ک: .ـه۱۳۹۳ف�وردی�  ۱۳اج��اعی، 
)٤( vــ)w ــاس نــ  ت�ــ�ود شــ� وشــ�ق وRــ�اد م�ــ� م قــع ( رو�، بــی بــی ســی )و�ــاس نــ  ،شــ�ق  �يف(ق صــ)غــالX و اإلخ3ــار�  "رو�ــ�اد"ح

    https://bbc.in/3EH5qHS، ل/�ک: ٢٠٠٤ف ر�ه  ١٩فارسی، 
ــــــــv شــــــــ� )٥( )w ــــــــ� صــــــــ)(فة شــــــــ�ق) روزنامــــــــه شــــــــ�ق ت�ــــــــی بــــــــی ســــــــی فارســــــــی، ســــــــ-��-� ، خ-� (ح ــــــــک: ۲۰۰۶´ــــــــWار� ب �، ل/

https://bbc.in/2ZNdwzu    
بــی بـی سـی فارســی، اوت  ،)ت)���هـا�غ//ـ� رئـ(k لصـ)(فة شــ�ق  اراضـ.� ( � ل خــ د شـ�روزنامـه شـ�ق ملـWم Zــه تغ//ـ� مـ�ی� مRـ  )٦(

    https://bbc.in/2Yf5VJQ، ل/�ک: ۲۰۰۶
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١٥  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

Zــاحي، و6انــ[ هــ�ه هــي ال�ــ�ة ال�اZعــة ال�ــي ت��ــع ف/هــا ال1ــ)(فة مــ� شــاع� الlــع� اإل ،مــع ســاقي قه�مــان
  .)١(مه�� رح�ان(ان ،الR(اسي اإلصالحيال�1ور، وم� ال�Iی� Zال��6 أن ال1)(فة ��ل*ها حال(ا 

  :رمان ملي "اإلصالح�ة"آص��فة ـ ٤

�lـار تع� ص)(فة "آرمان ملي" ال9لع ال�اZـع فـي خ�اسـ(ة ال1ـ)ف اإلصـالح(ة ال�ـuث�ة واسـعة االن
�(ة) وهي h ة: اآلمال ال)Kاللغة الع�Z ي�فـي ج�(ـع  مـ� hهـ�ان وتـ زع 1ـ�رتة، (ـص)(فة إخ3ار�ـة ت)ل/ل(تع

الن��اZـــــات ال�ئاســـــ(ة ت�شـــــ)ه لمـــــع تRـــــI/ل حRـــــ� روحـــــاني  ، وقـــــ� صـــــ�ر العـــــ�د األول لهـــــاأن)ـــــاء إیـــــ�ان
اردی-هlـ[  ٧ول فـي عـ�دها األ تم�وز. ن�l أرمان آم، �6ا ت�ع�ها ص)(فة ٢٠١٧ال� افg ش  .ـه١٣٩٦
١٣٩٦ gل أ ٢٧هـ. ش، ال� اف�٢(م٢٠١٧ب�(.  

ت)لــ(الت ، وت�lــ� تقــار�� و إیــ�انوهــى صــ)(فة م�ــ ف�ة فــي أكlــاك ب(ــع ال1ــ)ف فــي ج�(ــع أن)ــاء 
ال�)ل(الت ذات  ، ف9ال ع� اه��امها ب��lاالج��اعالNقافة و  في مIاالتل*3ار ال�-�اء  س(اس(ة واق�1اد�ة

  ال3ع� ال)9ار� والف�ي.

ال�الح� أن ه�ه ال1)(فة ت�1ر ع� ش�6ة آرمان أم�وز لل1)افة وال��l ال�ي 6انـ[ مق�Kـة مـ� 
رمــان رواZــ� ع�ــ مي إلــى آتغ/ــ� اســ�ها مــ� ال�ــي ل�احــل علــي أك-ــ� هاشــ�ي رفRــ�Iاني، الــ�ئ(k اإلی�انــي ا

  .)٤(اللهي حR/� ع-�ه   ��ل^ ام�(ازها ه ش��� سف/��، ورئ(k ال�)���و ، )٣(م�وزارمان آ

��Kعـة أول(ــة لل1ــ)(فة فــي صـف)�ها اوZاسـي �الحــ� ا)Rــاب الZ الق9ــا�ا ألولــى وفــيZ LــIااله��ــام ال
 /�K ـ[ فـي األ�ـام األخ/ـ�ة مـ� أك�ـIان(ة، خاصـة أن ال1ـ)(فة عال�الع�K(ة، وKاألخy ت. رات ال�Rألة الل-

 ،صـ رة ث ر�ـةأزمـة وز�ـ� اإلعـالم الل-�ـاني جـ رج ق�داحـي ودع��ـه وأ�ه�تـه فـي  ٢٠٢١األولى م� نـ ف�-� 
 k)ــ�ت ال1ــ)(فة یــ م ال��ــlــال: نNــ ان: ٢٠٢١نــ ف�-�  ٤علــى ســ-/ل ال��: آتlفlــان یق�داحــم، مقالــة Zع

  .)٥((Zاللغة الع�K(ة: "ق�داحي: ب�6ان العالقات ب/� ب/�وت وال��اض") اض�ر و  �وت/روا�Z ب

  :ـ ص��فة اب5:ار "اإلصالح�ة"٥

ع�K(ــة) إحـ�m ال1ــ)ف اإلصــالح(ة إلـى الهــا �صــ)(فة "اب�*ـار" (ال �)�ــاج اسـ�ها إلــى ت�ج� ال تعـ�
ا ل�أث/�هــا الlــ�ی� واتRــاع ن�ــ�ً  ؛ال�ه�ــة ف)Rــ_، بــل 6ــ�ل^ تعــ� إحــ�m أهــL ال1ــ)ف اإلی�ان(ــة علــى اإلhــالق

                                                           

ـــی شـــ�ق   )١( ـــی اZ.)ـــی، ـ، ســـای[ ش�1ـــی مـــا)(إغـــالق صـــ)(فة شـــ�ق مIـــ�دً  ZـــازهL تع./ل ـــ�: ۱۳۸۶مـــ�داد  ۱۵)�� عل ، ل/�ـــک خ-
https://bit.ly/3CL5Psj    

ـــان ســـ�اد ان��اZـــاتی روحـــانی  )٢( ب�ا�ـــة نlـــ� صـــ)(فة "أرمـــان ملـــي" ال�اقلـــة ل)�لـــة روحـــاني ( آغـــاز ان�lـــار روزنامـــه "ارمـــان ملـــی" ا́ر
    https://bit.ly/3wbOGp5، ل/�ک خ-�: ۱۳۹۶، روزنامه دن(ا� اق�1اد، اردی-هl[ )االن��اب(ة

ال��اسـالت عالمـة علـى م�ـاخ ث�ـائي ( نگار� ها نlـانه ف9ـا� دو ق.-ـی واع��ـاد Zـه نفـk اح�ـ�� نـÀادارمان روا�Z ع� مي: نامه  )٣(
Wار� انالی�، )الق._ والNقة Zأح��� نIاد     https://bit.ly/2YbBZOJ، ل/�ک: ۱۳۹۱اZان  ۴، خ-́�

    https://bit.ly/3BH3hKD، ت�اس Zا ما، ل/�ک: (ص)(فة آرمان ملي) نامه ارمان ملیز رو   )٤(
روزنامــه ، (ق�داحــي، ب�6ــان فــي العالقــات بــ/� ب/ــ�وت وال��ــاض) ع�-��، ق�داحــی: آتlفlــان رواZــ� ب/ــ�وت و ر�ــاض! صــاب� ´ــل  )٥(

     https://bit.ly/3BJGgXs. ل/�ک آنالی�: ۱۱۴۸، ش�اره ۱۴۰۰آZان  ۱۳آرمان ملى،  پ�ج ش�3ه 
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خاصة أول�^ ال�ی� ی���ون ق�اءة مادة مغای�ة لل�ـ�  ،ت ز�عها ب/� 3hقة ال��_ وhالب الIامعات وال�Nقف/�
�)اف�/� أو ال�ع��ل/�، وال أدل على ذل^ م� حI-ها Zق�ارات م� جهات الR(اسي ل�ؤساء ال�Iه ر�ة م� ال

  .)١(ال�ولة في إی�ان

م) ٢٠٠٥ــــ١٩٩٧)�� خــات�ي (ـوقــ� صــ�ر العــ�د األول لل1ــ)(فة فــي عهــ� الــ�ئ(k "اإلصــالحي" مــ
، وواصـل[ ال�I�ـ�ة ع�لهـا ح�ـى بلغـ[ ذروة ال� ز�ـع )�� علـي و6/لـيـمـ، ب�ئاسـة ٢٠٠٣ف-�ایـ� ا في وت)�ی�ً 

  .)٢(ح/� 3hع[ ال1)(فة ثالث/� ألف ن�Rة ٢٠١٧عام في 

تــL حIــ_ ال1ــ)(فة وح��هــا مــ� ال1ــ�ور Zعــ� تق��ــ� لهــا عــ�  ٢٠١٤مــای   ٢٦وفــي یــ م الRــ-[ 
ما �ع�ي  إقالة رئ(k م1ل)ة الIR ن اإلی�ان(ة غالم حR/� إس�اع/لي، ثL عادت Zع� ذل^ بNالثة أ�ام، وه 

�ـام فـي Zعـp ال)ـاالت، ومـع ذلـ^ فهـي مه��ـة Zالق9ـا�ا الع�K(ـة ول*�ابهـا �اص.�امها مع Zعp أق.اب ال
مقـــاالت فـــي هـــ�ا الlـــأن ت�lـــ� فـــي ال1ـــف)ة األولـــى أو فـــي ال1ـــف)ة الNان(ـــة ال�اصـــة Zال�قـــار�� واألخ3ـــار 

  .)٣(الR(اس(ة

  م وت�ل�لها:ال+�C&5 ال�ا@ع: ن+اذج م* الق�ا�ا الع���ة في وسائل اإلعال

ـــى شـــ�ائح م�عـــ�دة وم�هـــا ال�)ـــاف�/  ،م�هـــا ال�ســـ�ي ال)%ـــ مي ،ت�قRـــL وســـائل اإلعـــالم اإلی�ان(ـــة إل
وم�هـا اإلصـالحي، ولـ�m 6ـل شـ��)ة مـ�  ،األص لي، وم�ها ال�اZع له/�ـات رسـ�(ة lZـ%ل معلـ� أو ضـ��ي
  ه�ه ال�lائح h-(عة م��لفة تIاه معالIة ق9ا�ا العالL الع�Kي.

 ات ضـ()( مNـاالحـ� مـ� 6ـل شـ��)ة مـ� هـ�ه الlـ�ائح، 1Zـف�ه ال�J(3 ت)ل/ل ن� ذج وا�)اول ه�ا 
  ي:الم(ة تIاه العالL الع�Kي، �6ا �أتعلى الR(اسات اإلع اإم-���(

�ة ال&Fاالت ال�0&م�ة ال�س+�ة (الq1ون الل='ان�ة)Gأ ـ ش�:  

ا شـ�[ فـي نRـ��ها الفارسـ(ة عـ�دً ته�L و6الة أن3اء ال�Iه ر�ة اإلسالم(ة "إرنا" Zالق9ا�ا الع�K(ـة، وقـ� د
م�ها Zاب خاص Zاألخ3ار الـ اردة مـ� م%ات-هـا فـي Zغـ�اد وال�وحـة ومRـق� ودمlـg  ،م� األب اب لل�ول الع�K(ة

  وK/�وت، واألخ/�ة (أ� ب/�وت) ی��l م%�-ها في إرسال ال�قار�� ال�اصة ب�. رات ال ضع في ل-�ان.
�اللهـا علــى ال�)�ــ m ال�-ــ�� لل 6الــة Z ]ـاني جــ رج ق�داحــي قــ� ألقــ�ولعـل أزمــة وز�ــ� اإلعــالم الل-

سـ(ا" عـ� مـ� ال�قـار�� فـي Zـاب "أخ3ـار غ�Kـي آال�س�(ة ال)% م(ة. على س-/ل ال�Nال: نlـ�ت ال 6الـة عـ�دا 
  .)٤(أزمة ق�داحي

                                                           

ل/�ــــــک   تــــــاه شـــــــ�ه: ، ٢٦.٠٤.٢٠١٤، دو�½ــــــه ولــــــه فارســــــی، (ح�ــــــ� صــــــ)(فة اب�*ــــــار) � "اب�کــــــار" ت w(ــــــv شــــــ� روزنامــــــه  )١(
https://p.dw.com/p/1Bot0    

    https://bit.ly/3k8mcbeل/�ک آنالی�: ، (ال�ع��1Z v)(فة اب�*ار) ش�اس�امه ب�اm روزنامه اب�*ار  )٢(
إقالـة رئـ(k ه/�ـة  عـ� نlـ�ها خ-ـ�ح�ـ� صـ)(فة اب�*ـار Z( ' ت w(ـv شـ�ها روزنامه اب�کار Zاب[ خ-� 'ب� �ـار� رئـ(k سـازمان زنـ�ان  )٣(

     https://bbc.in/3q4rRmqل/�ک آنالی�: . ۲۰۱۴آور�ل  ۲۶ - ۱۳۹۳اردی-هl[  ۶، بى بى سى فارسى، )الIR ن 
    https://bit.ly/3bHynHtي: تم� م قع ال 6الة ع-� ال�ا�Z اآلس(ا في ال��Rة الفارس(ة آ� م.العة ال�)� m ال��علZ gغ�Kي ��%  )٤(
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جـاء فـي ال� ض ع، قال[ �(ـه: " ع� ه�ا ًال ا مف1أن ال1)(فة ن�lت تق���ً  ،م� ب/� ه�ه ال�قار��و 
دوائـ� مق�Kـة  مـ� الـ�ول ال�ل(I(ـة أن تق��� إعالمي ع� رد فعل وز�� اإلعالم الل-�اني على hل_ االس�قالة

ع� رد فعله على ت�1�)ات رئـ(k الـ زراء نI/ـ_ م(قـاتي l6ف[ م� وز�� اإلعالم الل-�اني ج رج ق�داحي 
ـــZأنــ ـــ أ� ق�داحــي ـ ق�ــاة ال�Iیــ� ". ونقلــ[ ال 6الــة عــ� لــ� ی�غ/ــ� حــ�ب الــ(�� ه مــ�وأن م قفــ Rــ�ق/للــ� � ه ـ
غ/� �مIلــk ال�عــاون ال�ل(Iــي ســـ دول أنحــي رKــ� اســـ�قال�ه 9Zــ�انات داإن ق� ق لهــا  ن(ــة الل-�ان(ــة �ل(فW�ال

احــي د�ت الـ�وائ� ال�ق�Kــة مـ� وز�ــ� اإلعـالم الل-�ــاني أن ق� وذ6ــ .ولــ� ت�ـ�خل فــي شـuونها مــ� الـ3الدا م قفهـ
 k)دع ة رئ ����ومع�فـة مـا إذا 6انـ[  ،ال زراء لل ق ف على م اقـف مRـuولي الـ�ول الع�K(ـة ودول أخـ�m ی

دون مـ� اسـ�قالة  ةوشـ�د علـى أن أ�ـ ال�ل(Iي أم ال؟، االس�قالة س�لقى اس�IاZة إ�Iاب(ة م� مIلk ال�عاون 
 .)١(ل(Iي م� ل-�ان ل� ت* ن ذات فائ�ةتغ//� م قف مIلk ال�عاون ال�

ـــة  ـــة ال�ســـ�(ة عـــ� شـــ3%ةونقلـــ[ ال 6ال ـــ م" اإلی�ان( ن Zعـــp " ال�وســـ(ة ال�ســـ�(ة ق لهـــا: "إروســـ(ا ال/
أن مIلـk ال�عــاون ال�ل(Iـي سـ(غ/� م قفــه دون تلقــي تأك/ـ�ات مـ� احـي لــ� �Rـ�ق/ل دن ق� قالـ[ إال�1ـادر 
احــي وضـــع ال�1ـــل)ة دوR(Kــ_ ال�ق��ـــ�، hلـــ_ رئــ(k الـــ زراء الل-�ـــاني نI/ــ_ م(قـــاتي مـــ� ق�  ."مــ� ل-�ـــان
�(ة h ع- �  أوالالlال�.اب ال _�I٢(وت(.  

اه��ـام ال�ولـة Zال�Rـألة ووق فهـا أن ولعل ه�ا ال�� ع في ال��اول اإلعالمي على م قع ال 6الة �ع�ي 
مـ� رصـ/� دول مIلـk ال�عـاون ال�ل(Iـي ال�ـي سـ)-[ سـف�اءها  ج ار وز�� اإلعالمـي الل-�ـاني خ1ـ�اإلى 

  �.ح�ب ال(�ن على خل|(ة ان�قاد ج رج ق�داحي م� ل-�ا
�ف ال�0&م�ة (الq1ون ال�&دان�ة)Yة ال�Gب ـ ش�:  

، وقــ� اه��ــ[ ال1ــ)(فة وتغ./�هــا األحــ�اث الع�K(ــةال)% م(ــة علــى نlــ� ت)ــ�ص صــ)(فة "إیــ�ان" 
علــى وجــه خــاص ب�.ــ رات ال ضــع فــي الRــ دان Zعــ� ت)ــ�ك الIــ(� الRــ داني وعــWل ال)% مــة، ومــ� بــ/� 

ل�)لل/هــا مقــال یــ�هL �(ــه إســ�ائ/ل Zــال ق ف وراء خ.ــ ة ت)ــ�ك ال�قــاالت وال�)لــ(الت ال�ــي نlــ�تها ال1ــ)(فة 
  الI(� وعWل ال)% مة.

أقــل مــ� أرKــع  Zع�ــ ان "ف�ضــ(ة ت اhــu تــل أب/ــ_ فــي الRــ دان، قالــ[ �(ــه: "ونlــ�ت ال1ــ)(فة مقــاًال 
وعlــ��� ســاعة علــى بــ�ء ت)ــ�ك الIــ(� فــي الRــ دان ل�1ــ)(ح ال�Rــار، واع�قــال ال�Rــuول/� ال)%ــ م//�، 

مــــ� ال�ــــ�ن إلــــى مRــــ�ٍح *N/ــــ� RZــــ-_ ت)ــــ ل ال ؛ادة الIــــ(� لRــــ/ل مــــ� االن�قــــادات ال�ول(ــــةب/��ــــا تعــــ�ض قــــ
االن�3ــاه إلــى ت جهــات  الIــ(�، ولفــ[ صــ�[ إســ�ائ/ل ال اضــحلالشــ�3اكات ال�ام(ــة بــ/� ال���ــاه��� وقــ ات 

  hغ_ ال اقعة في ال��lة في أع�ال ال�  .)٣(م"كN/�ة ل�ور ال1های
                                                           

عـالم الل-�ـاني علـى عالمي ع� رد فعل وز�� اإلإ تق��� ( ل-�ان Zه درخ اس[ اس�عفا یاhالع رسان ��رسانه ها از واک�� وز  [یروا  )١(
    https://bit.ly/3k67EZKآنالی�:  ک. ل/�۱۴۰۰آZان  ۱۴، ارنا، �ازm ج�ه رm اسالمى´، خ-� )hل_ االس�قالة

)٢(   .gابRال��1ر ال  
)٣(   mف�ضــ، زهــ�ه صــفار)ــه  ه�h آو  تــل«ت�ام�ة تــل أب/ــ_ فــي ت.ــ رات ( در ت)ــ الت ســ دان » uف�ضــ(ة مــZ ــ دانال ضــعRروزنامــه )ال ،

  .۱۴۰۰آZان  ۵چهارش�3ه ای�ان، 
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ال ضـــع فـــي الRـــ دان ر�Kـــا ی�)ـــ ل إلـــى أزمـــة فـــي الق��ـــ_  ورأت 6ات3ـــة ال�)ل/ـــل زهـــ�ة صـــفار� أن
ل�Iلـــk األمـــ� خلـــف األبـــ اب ال�غلقـــة؛ ل3)ـــJ  العاجـــل، ل�رجـــة القـــ ل إنـــه ال R�ُـــ�3ع� عقـــ� اج��ـــاع عاجـــل

 –ة وXصـاZة أكNـ� مـ� م�ـة وأرKعـ/� عـ� م1ـ�ع سـ3عال�ـي أسـف�ت االشـ�3اكات ، وذل^ Zع� ت. رات ال� قف
وانق.اع خ. s اله اتف واإلن��ن[ ع� ال*N/� مـ� ال��ـاgh وذلـ^  –ة وزارة ال1)ة الR دان( ح�3Rا ذ�6ت

، رئ(k ال�Iلk االن�قالي lZأن حل ال�Iلk، "ع-� الف�اح ال-�هان"RZ-_ ت�1�ح  ؛Zع� ساعات م� وق عها
 uRعالن حالة ال. ار واع�قال مXول/� ح% م//� و x)١(.  

 مـــ� ب/�هـــا حـــ�یJ ،ال�1ـــ��)اتحاولـــ[ ال*ات3ـــة ال-�ه�ـــة علـــى رؤ��هـــا مـــ� خـــالل ســـ�د عـــ�د مـــ� و 
 p)ال-/ــ[ األبــ LاســZ جــ ن ب//ــ�"ال��)�ثــة ��%(ــة علــى تلــ^ ال�.ــ رات"كــار�وق لهــا ، فــي أول ردة فعــل أم� :

ن)ــ� ال نu�ــ� األع�ــال العRــ%��ة، ونأمــل فــي إhــالق ســ�اح رئــ(k الــ زراء وال�Rــuول/� اآلخــ��� فــي أســ�ع "
إن أم��%ـا "، ت)ـ�ك الIـ(� قـائًال: "أن�ـ ني بل/�*ـ/�"ي وز�ـ� ال�ارج(ـة األم��%ـ ةدان ع� إف9ًال  .%�"وق[ م�

  .)٢("�lZة ت�1فات الI(� الR داني، وت�ع  إلى تR �ة ف ر�ة لل ضعت�ی� 
)Iــ� العNــ�ة ال ح/ــ� فــي الهــ  6ــان رئــ(k الــ زراء الRــ داني وخل1ــ[ صــفار� فــي ال�)ل/ــل إلــى أن 

�«(lـ ن حالـة مـ� ال�ضـا 1�Zـ ص ال ضـع فـي وأن قادة إس�ائ/ل دفع اتفاق ت.-(ع العالقات مع إس�ائ/ل، 
وصـل األمـ� إلـى حـ�یZ Jعـp وسـائل اإلعــالم و الRـ دان مـ� دون ال�عل/ـg رسـ�ً(ا علـى األحـ�اث األخ/ــ�ة. 

  .)٣(وراء ال* ال(k ل��ف/� ه�ا ال�)�ك العR%�� م� ق-ل الI(� تل أب/_الع-��ة ع� جه د 
ـــ "ال-�هـــان" وت صـــل[ ال*ات3ـــة إلـــى أن ــــ ت)ق/ـــg االســـ�ق�ار فـــي قائـــ� قـــ �، و��%�ـــه ـ ـ علـــى األرجـــح ـ

الRـ دان ضـ�� واخ���ـ[ مقال�هـا Zق لهـا: " .الR دان، وه  العامل األهL في ال��.قة، Zعـ� األحـ�اث األخ/ـ�ة
علـى ع%ـk ل*�هـا  ،ة علـى ال�.-(ـع مـع إسـ�ائ/لال�ول ال�ي تIلk على hاولة ال�فاوضات م� أجل ال� افقـ

  .)٤("اف��اح الRفارة اإلس�ائ/ل(ة في ال��h مو الNالث دول األخ�m لL تقL إلى اآلن �Z. ة رس�(ة 
و�lـــ/� هـــ�ا االه��ـــام مـــ� ال1ـــ)(فة ال)% م(ـــة Zال�Rـــألة الRـــ دان(ة إلـــى م�اZعـــة إیـــ�ان عـــ� N6ـــ_ 

تل^ الـ�ول ال�ـي تعـاني ل�)�6ات إس�ائ/ل ــ م� وجهة ن��ها ــ في تl-(^ العالقات مع العالL الع�Kي خاصة 
.�/l3ع�� ال sع� إسقاZ دان في م�حلة ما Rم� س/ لة س(اس(ة، وت)�ی�ا ال  

�ف ال5ا@عة لل+qس�ات (الq1ون الفل�<�'�ة)Yة ال�Gج ـ ش�:  
م� ب/� ال1)ف ال�اZعة لل�uسRات ��%� الق ل إن صـ)(فة "جـ ان" ال�اZعـة لل)ـ�س الNـ ر� اإلی�انـي 

 ًW/6ف ت�(ال1 �Nأك mـةا على إح�)Kـة ال �%ـاد و  ،الق9ـا�ا الع�)Kـة ال1ـ)(فة للق9ـا�ا الع�Iلـ  عـ�د مـ� معال��
  وال����s ف/ها ال)�س الN ر� نفRه على وجه ال�1 ص. ،ال�ي ته�L بها ال�ولة على وجه الع� م

                                                           

)١(   mف�ضــ، زهــ�ه صــفار)ــه  ه�h آو  تــل«ت�ام�ة تــل أب/ــ_ فــي ت.ــ رات ( در ت)ــ الت ســ دان » uف�ضــ(ة مــZ ــ دانال ضــعRروزنامــه ال ،(
    .۱۴۰۰آZان  ۵چهارش�3ه ای�ان، 

)٢(   .gابRال��1ر ال  
)٣(   .gابRال��1ر ال  
)٤(  gابRال��1ر ال .  
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١٩  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

دأبــ[ ال1ــ)(فة علــى نlــ� تقــار�� إخ3ار�ــة ت�علــZ gال ضــع فــي الــ(�� وســ ر�ا  ،علــى ســ-/ل ال�Nــال
 Lــ[ ح%ــ(ة ال اقعــة تWة فــي غــ)ــانRــ%ل أساســي علــى األوضــاع اإلنlZ Wــ./�، غ/ــ� أنهــا ت�6ــRوالعــ�اق وفل

ا عــ� أوضــاع نlـ�ت ال1ــ)(فة تق��ـ�ً الف1ـائل ال��ع مــة مـ� إیــ�ان lZــ%ل م3اشـ�. ولل-�ه�ــة علـى ذلــ^، فقــ� 
  .)١(: "إن أhفال غWة Z)اجة إلى دعL نفRي"، قال[ في ع� انهةhفال في غW األ

الفلRــ./�//� فــي ق.ــاع  إن أكNــ� مــ� ن1ــف األhفــالق لهــا: "األونــ�وا  ونقلــ[ ال1ــ)(فة عــ� و6الــة
�ـــام ال1ـــه/ ني فـــي مـــای   غـــWة �)�ـــاج�إلـــى الـــ�عL ال�فRـــي RZـــ-_ تـــ�ا�(ات ال)ـــ�ب األخ/ـــ�ة ال�ـــي شـــ�ها ال

ال�Iیــ� لل 6الــة فــي ق.ــاع غــWة، ت مــاس وایــ[، الــ�� تــ لى م�1ــ3ه فــي  أعلــ� ذلــ^ الــ�ئ(k"، وقــ� ال�اضــي
  .)٢(أغk.R ال�اضي

�//� فـي ق.ـاع غـWة، وجـ�نا أن الع اقـ_  )�ث"Zع� ال�وقال ال�uRول األم�ي: /.Rمع الالج�/� الفل
عــانى تRــعة آالف hفــل ، و�واألضــ�ار ال�فRــ(ة، خاصــة بــ/� األhفــال فــي ال��.قــة، قــ� ازدادت lZــ%ل 6-/ــ�

ال)ــ�ب وقــ� أعاقــ[  فلRــ./�ي مــuخً�ا مــ� مlــاكل ســل 6(ة وXصــاZات ناج�ــة عــ� ال)ــ�ب وتلقــ ا دعً�ــا نفRــً(ا.
فــي � قــع أن یW�ــ� ب�Rــ3ة ثالثــة أعlــار الــ�� مــ� ال�ة ال��ــ  االق�1ــاد� فــي ق.ــاع غــWة، اإلســ�ائ/ل(ة األخ/ــ� 

 .)٣(ال��ة ه�ا العام"

وصـف األحـ�اث وصـ�َّرت ت1ـ��)ات  أنها حاولـ[ ال�ـأ� Zـال�فk عـ� ،�الح� م� تق��� ال1)(فة
مRـــuول األونـــ�وا ألنـــه �)قـــg لهـــا الغـــ�ض نفRـــه مـــع م�لـــة ال)(ـــاد، وهـــ  مـــا ��%ـــ� مالح��ـــه مـــ� ال�Iـــل 

أن ال3.الــة والفقــ� ن "ال ضــع فــي ق.ــاع غــWة صــع_، خاصــة أ وم�هــا ،ا علــى لRــان ال�Rــuولال�ق�R3ــة ن1ًــ
  .ی�فع عادة لعائل�/� أو ثالث عائالت أخ�m" اا شه��ً االرتفاع، و6ل ش�y ی�قاضى رات3ً  آخ�ان في

��%� اس���اج أن أغل_ ال�)� m ال�-ـ�� وال�ق��ـ�� ال�ـاص Zال1ـ)(فة تIـاه العـالL الع�Kـي  ،وه%�ا
م3اشـ�ة أو  ،الـ�راع ال�ارج(ـة ل�uسRـة ال)ـ�س الNـ ر�  ،ی�W6 على تل^ ال��ـاgh ال�ـي ی جـ� بهـا ف/لـg القـ�س

  ع�ها.ع� �h�g الف1ائل وال�Iاعات ال�ي ی�
�ف األص&ل�ة (الq1ون ال�ع&د�ة)Yة ال�Gد ـ ش�:  

ت�6ــW ال1ــ)ف األصــ ل(ة Zاســ���ار علــى الق9ــا�ا الR(اســ(ة ال�اصــة Zال��ــافk الــ�ئ(k إلیــ�ان فــي 
وهــي ال��ل*ــة الع�K(ــة الRــع د�ة، و�الحــ� مــ� 6ــL ال�قــار�� ال�ــي ت��ــاول الlــuون الRــع د�ة  ،العــالL الع�Kــي

و6(فها في تل^ ال1)ف ــ �6ا تL ت ض()ها في ال�J(3 ال�اص بها أعاله ــ اه��امها بهـ�ا ال-لـ� علـى وجـه 
المي، �Zــ� ال�)�یــ�، م)اولــة م�هــا لل�1ــL مــ� رصــ/� ال��ــاض اإلقل(�ــي وم%ان�هــا لــ�m شــع ب العــالL اإلســ

  ف/هL الlع_ اإلی�اني نفRه.
                                                           

 ۱۳، روزنامـه جـ ان، )ن1ـف األhفـال فـي غـWة Z)اجـة إلـى دعـL نفRـي( دارنـ� از(ن یروان یروح [یاز   د ان غWه Zه ح�ا ی�(ن  )١(
    https://bit.ly/3CQUarRآنالی�:  ک. ل/�۱۴۰۰آZان 

)٢(   .gابRال��1ر ال  
)٣(   .gابRال��1ر ال  
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 ٢٠   دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة - ال��اسات اإلعالم�ة اإلی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ي

ن lZ%ل م�Wام� تق���ا ح" األص ل/�اعلى س-/ل ال�Nال: ن�lت ص)(ف�ا "دن(اm اق�1اد" و"هف[ ص3
دافعـ[ �(ـه  )١(ع� ال� قف الRع د� مـ� األزمـة الل-�ان(ـة Zع�ـ ان "الRـع د�ة ت)ـاول ت*�ـ(L فـL ل-�ـان RZـ(فها"

ني جــ رج ق�داحــي الــ�� ان�قــ� hــ ل أمــ� ال)ــ�ب ال�ــي تق دهــا ال1ــ)(ف�ان عــ� م قــف وز�ــ� ال�ارج(ــة الل-�ــا
  .)٢(ال(��في ال��ل*ة الع�K(ة الRع د�ة ض� االنقالب ال) ثي 

وهي ص رة ت�Iع ب/� ولـي  ،ل*� األهL م� ال�ق��� ه  ال1 رة ال�ي اخ�ارتها ال1)(فة مع ال�ق���
)�� بــ� ســل�ان ورئــ(k الــ زراء اإلســ�ائ/لي نف�ــالي ب/�/ــ[، فــي داللــة تع%ــk أن ـالعهــ� الRــع د� األم/ــ� مــ

 g/ـR�ال� قف الRع د� م� ت. رات ال� قف الل-�اني م�ف ع ـــ مـ� وجهـة ن�ـ� ال1ـ)(ف�/� األصـ ل/�/� ـــ ب�
  .)٣(وت)الف مع إس�ائ/ل

ة أكNـــ� دعـــا إلـــى م اجهـــ)�� بـــ� ســـل�ان ـوادعـــ[ ال1ـــ)(ف�ان أن ولـــي العهـــ� الRـــع د� األم/ـــ� مـــ
أن ، "و�%/لــ(%k الRــع د�"م قــع عــ�  إســ�ائ/ل، ونقل�ــافــي رســالة إلــى رئــ(k وزراء  وذلــ^ صــ�امة مــع إیــ�ان

 m ــ�Rأنأفــادت م1ــادر ســع د�ة ر�(عــة ال�  JعــZ ــع د�Rیــ� ولــي العهــ� ال�Iالــ زراء ال k)رســالة إلــى رئــ
إن ولــي العهــ� قــال ال�1ــ�ر  فــإن ،�، وحRــ_ ال1ــ)(ف�/م اجهــة مــع إیــ�انفــي وأعــ�ب عــ� أملــه  إلســ�ائ/ل

رون ر�فلـ/� ورئـ(k الـ زراء ال�Iیـ� إسـ�ائ/ل رسالة ته��ة إلى رئ(k )�� ب� سل�ان ZعJ ـRع د� األم/� مال
�اس3ة تl%/ل ال)% مة اإلس�ائ/ل(ة ال�Iی�ة�Z ،]/�وش�د ب� سل�ان في رسال�ه على ال�Wام ال��اض  .نف�الي ب/

  .)٤(ن��(اه  ال*امل Zاالتفاw(ات ال� قعة خالل رئاسة ب�(ام/�
وفـg هـ�ا ال��ـاول اإلعالمـي ال��ـWام� فـي ال1ــ)ف األصـ ل(ة ال��ل 6ـة ل1�lـ(ات مق�Kـة للغا�ـة مــ� 

�ام ال)%L ی�9ح أن إی�ان ت لي الlأن الRع د� اه��امً �  ا وتع�ل على خ./� م�Wام�/�.ا Zالغً ال�وائ� العل(ا ل
ال�� ال�بل ماسي م� خالل ال�3احJ مع ال��ل*ة الع�K(ة في Zغـ�اد وم)اولـة ال� صـل معهـا  األول:

  إلى ص(غة ت�فف ال9غ� ع� م)اور ع�ل hه�ان في ال��.قة.
ال�� اإلعالمي، وه  م اصلة الهI م على ال��ل*ة لل�L1 م� نف ذها في العالL الع�Kـي،  ال^اني:

  Zاس���ام أداة ال1)ف.
�فYة ال�Gهـ ـ ش� (ةGون ال�&رq1ال) اإلصالح�ة:  

وهـي فـي ت�اولهـا مـNال للlـuون الRـع د�ة ت)ـاول  ،ت��اول ال1ـ)ف اإلصـالح(ة ملفـات ع�K(ـة N6/ـ�ة
ـ الRـع د� مـ� دون الهIـ م علـى س(اسـات ال��ل*ـة الع�K(ـة الRـع د�ة علـى ـت)ل/ل أس3اب ال�1ام اإلی�اني 

                                                           

هـــ. ش.  ۱۴۰۰ آZــان ۸، روزنامــه دن(ــاm اق�1ــاد، (الRــع د�ة تlــه� ســ(فها لل-�ــان) رو RZــ[  از  ل-�ــان �بــ�ا را   �/ع�RKــ�ان ش�lــ  )١(
    https://bit.ly/3BIdDK4 :آنالی� �ک/ل

)٢(  lان ش��RKان �ب�ا را   �/ع���ـک/لهــ. ش.  ۱۴۰۰ آZـان ۸، روزنامـه هفـ[ صـ3ح، (الRع د�ة تlه� سـ(فها لل-�ـان) رو RZ[  از  ل- 
    https://7sobh.com/id/423493 ک تاه:

)٣(   .gابRال��1ر ال  
)٤(  gابRال��1ر ال  
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٢١  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

ـــــ� أنهـــــا تهـــــ�L 6ـــــ�ل^ Zعـــــ�د  ـــــه ال1ـــــ)ف األصـــــ ل(ة، غ/ مـــــ� ال�لفـــــات األخـــــ�m وم�هـــــا الع%ـــــk م�ـــــا تفعل
إلى ت)ل/ـل ال�lـه� الRـ ر�  م� خالل إلقاء ال9 ء على 6ل ال�فاعالت واألح�اث ال�uد�ة ،الR ر�ة ال�Rألة

 ائ/لي مـــــع الـــــ�ئ(k ال�وســـــيكـــــان ذلـــــ^ مـــــ� خـــــالل االه��ـــــام 3�ZاحNـــــات رئـــــ(k الـــــ زراء اإلســـــ�  ح�ـــــى لـــــ 
  ب ت/�. فالد��/�

ل�)للهـــــا الlـــــه/� حRـــــ� هـــــاني زاده  نlـــــ�ت صـــــ)(فة "آرمـــــان ملـــــى" ت)لـــــ(ًال  ،لل-�ه�ـــــة علـــــى ذلـــــ^
 ن(ــــة الع�K(ــــة ـــــــ ت�ــــاول �(ــــه ال3عـــــ� �ل(فW�ال  اتق�ـــــالــــــ لل�فارقــــة ی�)ـــــ�ث اللغــــة الع�K(ــــة ودائـــــL ال�هــــ ر فــــي 

ـــع اإلی�انــــــي فــــــي ســــــ ر�ا مــــــ� خــــــالل م3احNــــــات جــــــ�ت فــــــي س تlــــــي ال�وســــــ(ة بــــــ/�  الRــــــ ر� أو ال�� ضـــ
  ز�(�ي تل أب/_ وم س% .

ت9ــ��[ ف�)ــ[ ع�ــ ان "مــاذا ی��ــ� رئــ(k وزراء إســ�ائ/ل مــ� روســ(ا؟!" نlــ� زاده ت)لــ(ال قــال �(ــه: "
نف�ـالي (k ال�وسـي، فالد��/ـ� بـ ت/�، و بـ/� الـ�ئ lـيـ اإلس�ائ/ل(ة ال�ـي عقـ�ت فـي م�ی�ـة س تـالق�ة ال�وس(ة 

الق9ا�ا ال��علقة RZ(اسة ال-ل�ی� تIاه ملفات ال�lق األوس�، أخ�ا ب/�/[، رئ(k وزراء إس�ائ/ل، سلRلة م� 
وRKــ-_  .ا سلRــلة مــ� اإلخفاقــاتفــي االع�3ــار أن إســ�ائ/ل ت اجــه فــي الــ�اخل وعلــى مRــ� m ال��.قــة أ�9ًــ

uول ن Xس�ائ/ل فإنه Z.-(عة ال)ال في مNل ه�ه ال)االت ی�ه_ ال�Rـروس(ا و العالقات الق���ة وال�قل/��ة ب/� 
  .)١("ال*�مل/� و�.ل- ن ال�Rاع�ة م� ال�uRول/� ال�وس ىائ/ل/ ن إلاإلس� 

لعـــل إحـــ�m الق9ـــا�ا ال�ـــي ت�ـــ[ م�اقlـــ�ها بـــ/� رئـــ(k وزراء إســـ�ائ/ل ورئـــ(k � اصـــل زاده ق لـــه: "و 
، �Zا أن ه�ا األم� مـ� ال�Rـائل ال�ـي تقلـg إسـ�ائ/ل "م) ر ال�قاومة"روس(ا االت)اد�ة ق9(ة نف ذ إی�ان في 

 ة، خاصــة حــWب هللا فــي ال��.قـــ"م) ر ال�قاومــةـ"القــ � ل.هــ�ان فــي دول وح�6ــات تعــ�ف بــRZــ-_ ال�فــ ذ 
�ـــ ب مـــ� دولـــة االحـــ�الل.Iاســـة إلـــى الR(ول�ـــ�ات  ال ]�ع�ل(ـــات  N6/ـــ�ةال�الحـــ� ه�ـــا أن إســـ�ائ/ل قـــ� شـــ

عRــ%��ة ضــ� ســ ر�ا، وهاج�ــ[ ق اعــ� عRــ%��ة ســ ر�ة، وهــ  مــا �ع�ــي أن بــ ت/� غ/ــ� راٍض عــ� الRــل ك 
  .)٢("ي في م�.قة الع�ل(ات ال�lار إل/هااإلس�ائ/ل

ها عـــ� ا عـــ�م رضـــاهـــة اإلصـــالح(ة تع�ـــي ضـــ��(ً ی�9ـــح أن رؤ�ـــة الI- ،ومـــ� خـــالل هـــ�ا ال�)ل/ـــل
ا ت�لقــى ال*N/ــ� مــ� خاصــة أن القــ ات اإلی�ان(ــة وال�/لlــ(ات ال��ع مــة إی�انً(ــ ،ال�� ضــع اإلی�انــي فــي ســ ر�ا

ا علـى 6ـل ال�Iـال الIـ � عل�ا Zأن روس(ا تR(.� ت�اًمـ الK�9ات اإلس�ائ/ل(ة م� دون رد م� جان_ إی�ان،
م، أ� أن 6ــل تلــ^ الع�ل(ــات ت)ــ�ث ب�ضــا روســي، وهــ  مــا �ع�ــي فlــل ٢٠١٤الRــ ر� م�ــ� خ��ــv العــام 

  إی�ان في ال)1 ل على م�لة روس(ة ض� الع�ل(ات اإلس�ائ/ل(ة.

                                                           

 ۱شـ�3ه ، آرمـان ملـى، )سـ�ائ/لي مـ� روسـ(ا؟اذا ی��ـ� الـ ز�� اإل(م خ اه�؟ یچه م ه(از روس ل/س�ائإ ��وز  ن�R[ ، ح�R هانى زاده  )١(
    https://bit.ly/3q6Kia4آنالی�:  �ک/ل. هـ. ش ۱۴۰۰آZان 

  .الRابg �1رال�  )٢(
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 ٢٢   دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة - ال��اسات اإلعالم�ة اإلی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ي

  خات+ة ون5ائج

لIة األوضاع في العالL الع�Kي، وXب�اء دش�[ إی�ان ع�دا 6-/�ا م� وسائل اإلعالم، ال�ي ته��Z Lعا
ال�أ� تIاه أغلـ_ ق9ـا�اه وت)ل/لهـا وشـ�حها فـي إhـار ت جهـات ال�ولـة ورؤ�ـة ال��ـ_ ال���اq(ـة مـع ال�ولـة، 

  وتق/(�ه�ا للف�ص وال��ا�h ال�ي ��%� أن تع د على إی�ان م� ه�ه ال�. رات.

  (ة:تج اآلوKع� ه�ه ال��R �ات األرKعة ت صل[ ال�راسة إلى ال��ائ

مـ� خـالل وسـائل إعالمهـا ال�اhقـة  ،ـ ح�ص[ إی�ان على أن تR(.� على جان_ م� ال عي الع�Kي العـام١
أو تقــ م ب��ج�ــة ال�ــ اد الفارســ(ة مــ� وســائل  ،Zالع�K(ــة ال�ــي ت�lــ� م3اشــ�ة ال�ــ اد ال� جهــة للعــالL الع�Kــي

اإلعـالم ال)% م(ـة اإلی�ان(ـة إلـى اللغـة الع�K(ـة، وهـي ت�ـافk بهـ�ه اآلل(ـة الـ�ول ال*-ـ�m فـي العـالL والـ�ول 
اإلقل(�(ــة غ/ــ� الع�K(ــة ال�ــي دشــ�[ هــي األخــ�m م�1ــات Zاللغــة الع�K(ــة ل��ا3hــة الــ�أ� العــام الع�Kــي 

  وال�أث/� �(ه.

٢  �ع ال*-/ـ� فـي وسـائل اإلعـالم ال�قـ�وءة وال�Rـ� عة وال��ئ(ـة إلـى اإلنفـاق اإلی�انـي ال اسـع علـى ـ �l/� ال�
ه�ا الق.ـاع ال�Rـ�ه�ف أن �%ـ ن عائـ�ه ال�3اشـ� هـ  ال�ـأث/� الR(اسـي ل�)ق/ـg ال�1ـالح الI/ سـ��ات(I(ة 

�ــوال��ـافع االق�1ــاد�ة، �6ــا �lـ/� إلــى تعــ�د األh(ــاف الف*��ـة والR(اســ(ة دا�ام نفRــه؛ لRــ-_ خــل ب�(ـة ال
 ج� بهـا معارضـة Zـال�ع�ى ال��عـارف عل(ـه فـي األن��ـة ذات ال)%ـL الـ���ق�اhي RZ(� ه  أن إی�ان ال ت

، ل*�هــا ال�اســخ، وهــ  مــا �ع�ــي أن 6ــل تلــ^ ال ســائل ال�ــي اس�ع�ضــ�ها ال�راســة ت��لــف فقــ� فــي اآلل(ــات
  ت(I(ات العامة وال��امي ال*ل(ة.وال�ة الف�(ه ال)اكL، وت�فg �6ل^ في االس��ا ت�فg في ال الء ل�-�أ

�ــام لهــا، بــل علــى ٣�ــ ال �ع�ــي صــ�ور قــ�ارات م�عــ�دة I(Zــ_ Zعــp وســائل اإلعــالم فــي إیــ�ان رفــp ال ـ
�ام الR(اسي �)قg م�هـا االسـ�فادة الR(اسـ(ة الق1ـ m الع%k ت�امً �ال*N/ـ� مـ� وسـائل خاصـة أن  ،ا، فال

ائل اإلعـالم اإلصـالح(ة ب��ج�ـة مـا ی�lـ� فـي وسـ ، و�قـ م�لقف ه�ا ال�ـ ع مـ� ال��اتلـةاإلعالم الع�Kي ی
�ــام ال)%ــL، علــى غ/ــ� ال)�(قــة Z.-(عــة ال)ــال، ف-�)ل/ــل ال�)�ــ m ال�-ــ��  علــى أســاس�أنــه معارضــة ل

�ام دون 6-/� ع�اء ــ على اتفاقها 6ل(ً م� وال�ق���� لل1)ف اإلصالح(ة ��%� ال-�ه�ة ــ �ا مع أه�اف ال
 Lـاه العـالIـي، بـل إن وس(اساته اإلقل(�(ـة تKـ�الع�/N*ـاه  الIـ�دا تlـ� تNأك Lاإلصـالح//� هـ ��مـ� ال�ف*ـ�

غ/ـــ� أنهـــI� L/ـــ�ون صـــ(اغة أف*ـــارهL  ،الـــ�ول الع�K(ـــة مـــ� ال�ف*ـــ��� ال�)Rـــ K/� علـــى ت(ـــار األصـــ ل//�
  Z«3ارات أقل ح�ة.

 :أوًال ه�ــا، ع/� مــ� ال�عالIــات فــي هــ�ا ال1ــ�د، ـــ تعــالج إیــ�ان 6ــل الق9ــا�ا الع�K(ــة، ل*�هــا ت�6ــW علــى نــ  ٤
م�اgh ال�1اع، J/(Z تف�د مRاحات م� صف)اتها وم)� اها للق9ا�ا الRائلة، مNل ال ضع في الR دان 

ح�6ـات اح�Iاج(ـة فـي دول  ةفي م�حلة ما Zع� ع�� الl3/�، أو ال�ع��الت ال�سـ� ر�ة فـي تـ نk، أو أ�ـ
ال��ـاgh ذات  ا:ثانً�ـ ال�ل(ج الع�Kي، أو ال ضع في ل/-(ـا ق-ـل س(اسـة ال�ـ� األح�ـ� ال�ـي أق�تهـا م1ـ�.

أن ال�� ضــع اإلی�انــي، وهــي العــ�اق وســ ر�ا ول-�ــان والــ(�� وفلRــ./�. ومــ� ال�الحــ� فــي هــ�ا ال1ــ�د 
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٢٣  دراسة نق��ة ت�ل�ل�ة –ي ی�ان�ة ت�اه ق�ا�ا العال� الع��ال��اسات اإلعالم�ة اإل

لق9ـــا�ا م)ـــل م1ـــ� وســـل.�ة ع�ـــان شـــ)(ح Zال�(ـــاس مـــع ت�اولهـــا اق9ـــا�ا الـــ�ول ال�Rـــ�ق�ة مNـــل ت�اولهــا 
  ال��6.

ــ ت�ــ�هج إیــ�ان م-ــ٥ �(ــة" فــي س(اســاتها، أ� أنهــا تRــ�ـ/�إحــ�m ذراعــ/� فــي هــ�ه ��م اإلعــالم ب صــفه �أ "اإلث
�ائ(ة ال�ي تl/� إلى ال�*امل ول(k االزدواج(ة، �Zع�ى تWام� تعاملها مع ال�لفـات ال���لفـة مـ� خـالل Nال

وه  ما ی�9ـح مـ� معالIـة إعالمهـا ال ضـع  أدات/�: ال)�س الN ر� واإلعالم، أو ال�بل ماس(ة واإلعالم،
للlـuون  م و�-ـ�ر سـل 6ه، ومـ� خـالل ت�اولـهلN ر� و��هـ� لـه اإلعـالال)�س ا في ال(�� ال�� ی���s �(ه

أداة أساسـ(ة ال�هائ(ـة إلـى أه�(ـة اإلعـالم ب صـفه الRع د�ة على س-/ل ال�Nال، و�l/� ذل^ في ال�)1لة 
  في ع�ل(ة ص�ع الR(اسات العامة لل3الد ع� ما وتIاه العالL الع�Kي على وجه ال�1 ص.

  ال+�اجع

  الفارس�ة:: ال+�اجع أوًال 

م%انــة اإلعــالم فــي " (جا�¯ــاه رســانه در جهــان عــ�ب Zــا تاک/ــ� بــ� ای���نــ[. ٢٠٠٩. )��ـحــات�ي مــرضــا، 
  ).على اإلن��ن[ ات�W/6ً العالL الع�Kي 

(دور اإلعــالم فــي تlــ �ه أخ3ــار  انــه(اخ3ــار خاورم v�ــنقــ� رســانه هــا در ت)� . ٢٠٠٧ع-ــ� اللهــى، ام/ــ�. 
  .ال�lق األوس�)

إیــ�ان فــي الــ�أ�  عم قــی، (ع�Kــ � lــ رها یدر افکــار ع�ــ م �انیــا ¯ــاه�جا. ٢٠٢٠)��. ـع-ــ� ال�I/ــ�، مــ
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