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مقدمه
مترفین و صاحبان زر و زور تنها در زمان انبیاء نبوده که دش��منان اصلی راه خدا بوده اند »َو ما 
أَْرَس��لْنا فی  َقْریٍة ِمْن نَذیٍر إاِل قاَل ُمْتَرُفوها إِنا بِما أُْرِس��لُْتْم بِِه کافُِروَن«1 و تنها در زمان انبیاء نبوده 
که مانع اصلی توجه مردم به دعوت الهی گشته اند »َفَخَرَج َعلی  َقْوِمِه فی  زیَنِتِه قاَل الذیَن یریُدوَن 
الَْحیاَة الدنْیا یا لَیَت لَنا ِمْثَل ما أُوتِی قاُروُن إِنُه لَُذو َحظ َعظیٍم«2 و این تنها در زمان انبیاء نبوده که 
قدرت و ثروت به عنوان هدیه ای الهی مسیر پیروزی جبهه حق را هموار کرده است »َو قاَل یا أَیَها 
الناُس ُعلْمنا َمْنِطَق الطیِر َو أُوتینا ِمْن کل َشی ءٍ إِن هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبیُن  َو ُحِشَر لُِسلَیماَن ُجُنوُدُه 
ِمَن الِْجن َو اْلِنِْس َو الطیِر َفُهْم یوَزُعوَن«3. »َو کذلِک َمکنا لِیوُسَف فِی الَأْْرِض یَتَبوأُ ِمْنها َحیُث یشاُء 
نُصیُب بَِرْحَمِتنا َمْن نَش��اُء َو ال نُضیُع أَْجَر الُْمْحِس��نیَن«4. »َو یْسَئُلونَک َعْن ِذی الَْقْرنَیِن ُقْل َسأَتُْلوا 

َعلَیکْم ِمْنُه ِذکراً . إِنا َمکنا لَُه فِی الَأْْرِض َو آتَیناُه ِمْن کل َشی ءٍ َسَبباً«5.
آری هنوز که هنوز اس��ت در هر گوش��ه ای از دنیا، رقابت شبکه های قدرت و ثروت با یکدیگر و 
دش��منی آن ها با مخالفانشان، عمدة اتفاقات مهم دنیای پیرامون ما را رقم می زند و از همین روی 

1 . سورة مبارکة سبأ، آیة 34: و در هیچ دیاری )پیامبر( بیم دهنده ای نفرستادیم، مگر اینکه  )اشراف و( خوشگذرانان آن گفتند: »ما به آنچه 
شما به آن فرستاده شده اید، کافریم«.

2 . سورة مبارکة قصص، آیة 79: )قارون( غرق در زینتش به سوی قومش بیرون شد، آنهایی که هدفشان زندگی دنیا بود گفتند: »ای کاش ما 
نیز مثل آنچه را که قارون دارد، می داشتیم  که او بهره عظیمی دارد«.

3 . س��ورة مبارکة نمل، آیات 16 و 17: و س��لیمان وارث داوود ش��د و گفت: »ای مردم به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده و از همه چیز به ما 
داده اند که این برتری آشکاری است« و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرنده برایش فراهم شدند و به نظم آمدند.

4 . سورة مبارکة یوسف، آیة 56: و این گونه یوسف را در سرزمین )مصر( امکانات دادیم، که هر کجا می خواهد در آن جای گزیند رحمتمان را 
به هر کس بخواهیم )و شایسته بدانیم( می رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نخواهیم کرد.

5 . سورة مبارکة کهف، آیة 83و84: و )ای پیامبر( از تو درباره« ُذو الَقرنَین »می پرسند، بگو: «بزودی از او برای شما خبری می خوانم«. ما در 
زمین به او امکانات دادیم و از هر چیزی وسیله ای به او دادیم.
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است که تحلیل و فهم بسیاری از حوادثی که در اطرافمان رخ می  دهد و تعیین راهبرد صحیح برای 
حرکت نظام جمهوری اسالمی، نیازمند بررسی شبکه های قدرت و ثروت می باشد.

انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)رحمة اهلل علیه( صرفاً یک حرکت و انقالب محدود 
به ایران نبود؛ بلکه در افق آرمان های خود، اتصال به انقالب جهانی مهدی موعود و زمینه س��ازی 
ظهور حضرت و ایجاد تمدن توحیدی و جهانی اسالم را نشانه رفته و می رود. در این میان، یکی از 
مهم ترین و راهبردی ترین مناطق دنیا برای کشور ما، و حتی برای قدرت های جهانی، منطقه غرب 

آسیا و شمال آفریقا است.
کش��ورهای اسالمی منطقه، آماده ترین بستر برای گسترش نگاه حاکمیتی توحیدی و اسالمی 
و در نتیجه، ظهور هم پیمانان راهبردی و همچنین دش��منان و رقبای مهم هس��تند؛ مسأله ای که 
از همان ابتدا و با کلید خوردن جنگ تحمیلی از س��وی صدام، با کمک های مس��تقیم کشورهای 
عربی منطقه و حمایت  قدرت های جهانی، علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و تا امروز هم این 

خصومت ها خود را در سوریه و یمن و ... نشان می دهند.
واضح اس��ت که »محور مقاومت« تنها  بازیگِر منطقة غرب آسیا و شمال آفریقا نیست و فارغ از 
دخالت های مستقیم قدرت های جهانی، شبکه های قدرت و ثروت منطقه اِی قوی  دیگری هم وجود 
دارند که بازیگران فعالی در منطقه به ش��مار می آیند؛ بازیگرانی که چه به ش��کل مستقل و چه به 
ش��کل نیابت از قدرت های جهانی، در تحوالت منطقه نقش آفرینی می کنند؛ از این روی »محور 
مقاومت« نمی تواند بدون شناخت دقیق این شبکه ها و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به آن ها، 

برای معادالت منطقه به راه حل های بهینه برسد.
هرچند در یک نگاه ساده سیاسی، می توان حوادث منطقه را در دوقطب »ایران-سعودی« ترسیم 
و تصوی��ر کرد، ولی نگاه عمیق تر ب��ه بطن حوادث منطقه و تغییر و تحوالت جریان های اجتماعی 
و نحله های اندیش��ه ای، نش��ان می  دهد که جهان اسالم در حال شکل دادن یک سه ضلعی قدرت 
و ثروت در درون خود اس��ت و حوادث منطقه و پیش بینی آیندة منطقه را در ذیل ش��ناخت این 
سه محور و کنش ها و واکنش های آن ها، نسبت به یکدیگر و نسبت به بازیگران خارجی، می توان 
به درس��تی فهم کرد. این س��ه محور عبارتند از »محور مقاومت« با مرکزیت ایران، »محور حامی 

اسالم گرایان«6، یا به عبارتی »محور قطر-ترکیه«، و »محور لیبرال«، یعنی »سعودی-امارات«.
در این میان نقش دو کشور کوچک اما ثروتمند قطر و امارات بسیار مهم می شود. دو کشوری که 

6 .  شاید نتوان این محور را »اسالم گرا« با تعریف دقیق آن در فرهنگ اصطالحات سیاسی دانست؛ اما قدر متیقن آن است که در سال های 
اخیر، این دو کشور حامی اصلی جریانات اسالم گرا در جهان اسالم هستند. از این روی عنوان »حامی اسالم گرایان« برای آنان به کار برده ایم؛ 

البته در مواردی نیز برای اختصار در متن، از عنوان »محور اسالم گرا« استفاده شده است.
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اگر همچون کشورهای کوچک اما ثروتمند »سنگاپور«، »لوکزامبورگ«، »برونئی«، »سان مارینو« 
و »ماکائو« بودند، خیلی وجهی برای پرداختن به آن ها نبود؛ اما مسأله از آنجا آغاز می شود که این 
دو کش��ور که در بین ده کش��ور اول دنیا، در سرانة تولید ناخالص داخلی قرار دارند، سر در جبین 
خود نکرده اند؛ بلکه به شدت به دنبال تعریف یک نقش فعال منطقه ای و حتی بین المللی برای خود 
بوده و بخش شایان  توجهی از درآمد خود را صرف اثرگذاری بر معادالت منطقه  در ساحات مختلف 
سیاسی، اقتصادی)گردش��گری، حمل ونقل، نفت وگاز، و ...(، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، 

دانشگاهی و حتی اندیشه ای کرده اند.
رقابت امارات و قطر در تصاحب و تقابل با موج بیداری اسالمی در سال های گذشته، در کشورهای 
مختلف اسالمی، ظهور و بروز داشته است. حمایت قطر از جریان های اسالم گرا و إخوانی و حمایت 
امارات از جریان های سیاسی لیبرال در کشورهای مختلف، از جمله مصر، تونس، مراکش، الجزایر، 
لیبی، سوریه و ... بر صاحب نظران پوشیده نیست. در مصر تالش های »محمد دحالن« و پول های 

امارات نقشی کمتر از تالش های آل سعود برای زمین زدِن إخوانی های طرفدارِ قطر نداشت. 
امارات برای روی کار آوردن »سیسی«  و حفظ ثبات اقتصادی مصر، 12 میلیارد دالر در قالب 
های سرمایه گذای و وام بالعوض به سیسی کمک مالی کرد. این کشور همچنین تمام هزینه های 
ساخت شهرک جدیدی در نزدیکی قاهره، به عنوان پایتخت جدید مصر را با نام »شهرک زاید« به 
عهده گرفته اس��ت و باید گفت که نفوِذ کنونی امارات در مصر و حمایتش از  سیس��ی ، اصاًل قابل 
مقایسه با نقش و تأثیر عربستان نیست. همکاری های نظامی و مانور مشترک نظامی و حتی تأسیس 
پایگاه نظامی امارات در مصر و همچنین همراهی مصر با امارات در مسائل اختالفی بین امارات و 

عربستان، مانند یمن و سوریه نیز نشانگر سطح نفوذ امارات در مصر است.
در لیبی نیز پس از س��رنگونی »قذافی«، چندس��الی اس��ت که درگیری نظامی بین گروه های 
انقالبی)دولت وفاق ملی( تحت حمایت قطر، با  محوریت »فایز الس��راج« و دولت »طبرق«  تحت 

حمایت امارات با محوریت ژنرال »حفتر« وجود دارد.
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 گزارش الجزیره از پول های اماراتی در رسانه های لیبی!

در فلسطین که مسأله اول جهان اسالم است، به وضوح تأثیر و تقابل دو جریان تحت حمایت 
قطر با محوریت شاخه سیاسی »حماس« و جریان تحت حمایت امارات با محوریت شاخه دحالنی 

»فتح« دیده می شود و »محمود عباس«، دیگر آن نقش سابق را ندارد. 
امارات برای آشتی ملی فلسطین، پنجاه ملیون دالر به فلسطین کمک می کند و »دحالن« دو 
میلیارد دالر از امارات برای تأمین هزینة س��وخت فلس��طین می گیرد و دولت مصر طی قراردادی، 
بازسازی و توسعة گذرگاه »رفحم را به »دحالن« می سپارد. بنابراین نمی شود در معادالت فلسطین 

حساس بود و امارات را ندید.
با قدرت گرفتن »محمدبن سلمان« و نزدیک شدِن او به خاندان »زاید« در امارات و تالش وی 
برای تضعیف روزافزوِن نهاد مذهبی »سلفیت«، حتی فهم دقیق تحوالت درونی عربستان هم بدون 

فهم این دوقطبی سیاسی-اجتماعی، در جهان عرب امکان پذیر نیست.
عربس��تاِن »بن  سلمان« دیگر عربستاِن »فهد« نیس��ت.  چون »بن سلمان« خوش ندارد محور 
سلفیت در جهان اسالم باشد. او جسورانه و متهورانه در حال تخریب نقطة مزیت و سیادت خود، 
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یعنی سلفیت و بازنشانی لیبرالیسم بجای آن است. او در اقداماتی آتاتورک گونه و رضاخان وار، مراکز 
آموزشی سلفیت را مانند »دانشگاه مدینه« محدود و جایگاه »هیئة کبار العلماء السعودیة« را تضعیف 
می کند. آزادی های زنان را بر اس��اس نگاه لیبرالیستی، در عرصه های اشتغال، تحصیل، رانندگی و 
حجاب افزایش می دهد و حتی مسابقات رسمی قمار برگزار می کند! این جاست که امارات به عنوان 
پایگاه رسانه های عربستان، یعنی »روتانا« و MBC، نقش خود را نشان می دهد و بر زمزمه های روابط 

پنهانی »بن سلمان« و »بن زاید« مهر تأیید می زند.
رویکرد سکوالر امارات را در قبال »بّشاراسد« هم می توان دید. عدم پافشاری امارات بر برکناری 
»بّشار« در سوریه هم به دلیل رویکرد سکوالر بشار در حکومت بود. نهایتاً امارات در صحنة منازعة 
سوریه از »جیش الحر« که به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک و سکوالر بود، حمایت مالی و سیاسی 

کرد و در مقابل، قطر رودرروی بّشار، از اسالم گرایان جهادی حمایت کرد. 
حمایت و پش��تیبانی قطر از اس��الم گرایان جهادی، در سطح ابر رس��انه ای مانند »الجزیرة« و 
همچنین به صورت کمک مالی مستقیم به »النصره«، القاعدة، »طالبان« و دیگر گروه های جهادی 
بود و حتی کار به جایی رسید که در قطر، کمپین »مدد أهل الشام« برای جمع آوری پول به صورت 

رسمی برای »جبهة النصرة« به راه افتاد!
رقابت ساالنة »Qatar airways« و »emirates«، برای تصاحب جایگاه نخست خطوط هوایی برتر 
دنیا، نشانه ای اندک از تقابل اقتصادی این دو کشور در سطح جهانی است. امارات رتبه اول هواپیمایی 

جهان را در 2016 را به دست آورده بود که در سال 2017 قطر این جایگاه را از آن خود کرد.
تالش برای تأس��یس شعبة دانشگاه های مختلف خارجی در قطر و امارات و همچنین تأسیس 
دانشگاه های قوی ملی، روی دیگری از تشدید این دوقطبی است. اندیشکده ها و مراکز دراسی قطری 
و اماراتی در کورس رقابت مراکز اندیشه ورزی، در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، همیشه پیشتاز 

هستند و قابل مقایسه با مشابه های ایرانی و عربستانی خود نیستند.
در حال��ی که عربس��تان با دس��ت خ��ودش در حال تضعیف نهاد مذهبی رس��می س��لفیت 
و  قط��ر  پش��تیبانی  ب��ا  »اتحادیةعلماءمس��لمین«،  ای��ن  اس��ت،  »رابطةالعالم الس��المي«  و 
»مجلس حکماءالمسلمین«، با پشتیبانی امارات هستند که در حال شکل دادن دو قطبی مذهبی و 
علمائی در جهان اسالم هستند و علمای همسو با خود را به سوی خویش می کشانند. این رقابت ها 
فقط در سطح ارگان های سیاسی یا شرکت های اقتصادی نیست؛ الیه های اجتماعی مردمی و حتی 
نخبگانی هم در جهان عرب در حال ش��کل دادن دوقطبی های جدی با پیش زمینة »اس��الم گرا-
لیبرال« اس��ت که ترجمة سیاسی آن تمایل به نهادهای حمایت ش��ونده از سوی قطر یا نهادهای 
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حمایت شونده از سوی امارات می شود و اثرات آن را در شبکه های اجتماعی عربی و اظهارنظرهای 
نخبگان عرب می توان مشاهده کرد.

البته عرصه های رقابت میان قدرت های منطقه، محدود به آنچه گفته ش��د نیس��ت و بررس��ی 
مفصل تر آن و به ویژه نقش کشورهای قطر و امارات در پروژة دیگری با عنوان »بررسی شبکه های 
قدرت و ثروت منطقه« توس��ط »مرکز راهبری ورثة النبیاء« انجام ش��ده است؛ اما نکتة مهم این 
است که دو محور مذکور، تنها در حال رقابت بین خود نیستند، بلکه رقابت و حتی تنازع جدی با 
»محور مقاومت« در تمام الیه های پیش گفته دارند. امارات و »محور لیبرال« در الیة اندیشه ای، نزاع 
جدی با اندیش��ة انقالبی و اس��الم ناب محمدی )صلی اهلل علیه وآله« دارد و محور ایده آل غرب برای 
سرمایه گذاری است تا بتواند عالوه بر رقابت اقتصادی و سیاسی، نمونة جایگزین مذهبی و اندیشه ای 

برای »محور مقاومت« باشد. 
متأسفانه دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر در جمهوری اسالمی ایران و همچنین فعالین 
رس��انه ای و نخبگان مؤثر ایرانی، شناخت ضعیفی نسبت به شبکه های قدرت و ثروت و محورهای 
رقیب جمهوری اس��المی ایران در منطقه دارند. مس��ئله ای که باعث می گردد که نتوان نقشه های 
استکبار جهانی و ارتجاع عربی را برای مقابله با نظام اسالمی به درستی درک کرد تا در مقابل آن ها 

به راهبردهای مطلوب عملیاتی رسید.
بر همین اساس، پروژة »بررسی شبکه های قدرت و ثروت منطقه« با همکاری مشترک »مرکز 
راهبری ورثة االنبیاء« و »اندیشکدة حکمرانی شریف« تعریف شد تا ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، رسانه ای، مذهبی و اندیشه ای این شبکه ها، مورد مطالعه قرار گیرند و با درک درست نقشة 
راهبردی جریان قدرت و ثروت در منطقه، سیاست های مورد نیاز »محور مقاومت«، برای رسیدن به 

اهداف انقالب اسالمی را  ارائه نماید.
اما از مهمترین ابعاد نقش آفرینی محورهای رقیِب محور مقاومت، »عرصة رسانه« است که این 

نوشتار با تمرکز بر آن، در جهت تحقق اهداف زیر تالش می نماید:
1- توصیف وضعیت رسانه های وابسته به محورهای رقیِب مقاومت، با هدف ترسیم نقشة عمل 

رسانه های منطقه. 
2- بررس��ی نقش رسانه ها به عنوان صدای عمومی و ابزار دیپلماسی عمومی این کشورها برای 

پیشبرد اهداف منطقه ای خود
3- بررسی راهبردهای این رسانه ها در راستای جهت دهی به افکار عمومی، مطابق خواسته های 

سیاسی خود
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4- بررسی وضع موجود رسانه های بین المللی متعلق به محور مقاومت
5- استخراج راهبردهای مطلوب، دربارة فعالیت های رسانه ای بین الملل داخلی، در جهت نیل به 

اهداف انقالب اسالمی و با توجه به اقدامات رقبای مهم منطقه ای
الزم به ذکر اس��ت که از میان خیل عظیم رس��انه های فعال در س��طح منطقه، تنها رسانه های 
وابسته به دو محور لیبرال و اسالم گرا و سه رسانة شاخص محور مقاومت مورد بررسی قرار گرفته اند. 
رس��انه های مورد بررس��ی از دو محور اسالم گرا و لیبرال هم بر اساس بیش ترین تأثیرگذاری و دارا 
بودن مخاطب قابل توجه بین المللی، انتخاب ش��ده اند و در بررس��ی ها، رسانه های اصلی هر محور 

به تفصیل و دیگر رسانه ها اجماال مورد بررسی قرار می گیرند. 

     رسانه های بررسی شده
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رسانه های »محور مقاومت«
در این بخش به سه رسانة مهم »محور مقاومت« خواهیم پرداخت. شبکة »العالم« به نمایندگی 
از رسانه های حکومتی ایران، شبکه »المیادین« به نمایندگی از شبکه های نیمه مستقل متعلق به 

»محور مقاومت« و »iFilm« به نمایندگی از رسانه های فرهنگی این محور. 

شبکۀ »العالم«: 
 شبکة »العالم«7  در سال 2003 و تقریباً 
هم زمان با تأسیس شبکة العربیة تأسیس 
شد. ش��بکه ای که به عنوان رسانة رسمِی 
عربی ایران و مستقیماً زیرنظر صداوسیمای 

جمهوری اسالمی فّعالّیت می کند. 
با توّجه ب��ه حوادث طائفی س��ال های 
اخیر و هجمه های ش��دید »ایران هراسی« 
و »شیعه هراسی«، »العالم« نتوانست نقش 
خود را در خروج از این فضا و ابالغ گفتمان 
فراطائفی انقالب اسالمی، به خوبی ایفا کند 

>www.alalam.ir< :7. وبگاه 
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و در حال حاضر این شبکه در جهان عرب، به عنوان یک شبکة »شیعی« و وابسته به ایران شناخته 
می شود که نتوانسته است نفوذ خوبی در کشورهای غیرشیعی داشته باشد؛ چراکه تظاهرات شیعی 
رس��می این شبکه سبب شده تا مخاطب اهل سنت -که اکثریت جمعیت جهان اسالم را تشکیل 
می دهد- به صورت طبیعی از این ش��بکه فاصله بگیرد. این مس��ئله سبب شده است تا مخاطبین 
کش��ورهای اسالمی، نه تنها به لحاظ سیاسی از این شبکه دور شوند که به لحاظ »هویتی« نیز این 

شبکه را غیرخودی به شمار آورند.
از سوی دیگر رویکرد غیرحرفه ای این رسانه، در طرفداری عریان از ایران و هم پیمانانش و پوشش 
اخبار به روش های یکطرفه به همراه سانسور مخالفین، از این شبکه تصویر یک رسانة جانب دار و نه 

بی طرف را ایجاد کرده و از این طریق »اعتماد« مخاطب را از بین برده است.
البته این شبکه حتی در مناطق شیعی نیز نتوانسته جایگاه مناسبی از لحاظ مرجعیت رسانه ای 
پیدا کند، از این روی اغلب مخاطبین این ش��بکه، ش��یعیان و س��مپات های جمهوری اسالمی در 
کش��ورهای عربی هس��تند که اگر در جذب و تقویت باورهای انقالبی همین طیف نیز موفق بود، 

می شد نمره بهتری به آن داد!

 
شبکه العالم مستندهایی با هدف معرفی فرهنگ و سبک زندگی ایرانی تهیه کرده است. »آجیل 

ایرانی« و »آبگوشت ایرانی« از جملۀ این مستندها هستند.

در این شبکه مناظرات بسیار کمی رخ می دهد و اکثریت برنامه ها یا با مهمانی واحد و یا چند 
مهمان همسو روی آنتن می روند. اصوالً افراد مخالف جبهه مقاومت حضور بسیار کمرنگی در این 
رسانه دارند. از معدود حضور افراد مخالف، می توان به حضور »عایدالمناع: تحلیلگر کویتی اشاره کرد 
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ک��ه در چن��د نوبت به صورت تلفنی با »العالم« گفتگو کرده و به انتقاد از مواضع و عملکرد »محور 
مقاومت« پرداخته است.8

مناظرۀ »عباس خامه یار« و »عایدالمناع« در شبکه »العالم«

جایگاه العالم در افکار عمومی منطقه
مروری اجمالی بر جایگاه این شبکه در شبکه های اجتماعی و مقایسه آن با جایگاه رسانه های برتر 
منطقه مانند الجزیرة و العربیة می تواند عمق عقب افتادگی ما را در رقابت رسانه ای با محور لیبرال 
و اسالم گرا نشان دهد. درحالی که تعداد فالوورهای صفحة الجزیرة در فیس بوک حدود 22 میلیون 
و پانصد هزار نفر9، و العربیة حدود 21 میلیون و 900 هزار نفر است10، العالم تنها حدود 6 میلیون 
فال��وور دارد11 و در حال��ی که در یوتیوب العربّیه حدود 2 میلی��ون و 900 هزار فالوور12، و الجزیرة  

https://www.youtube.com/< :)YouTube)8.  »مناظ��رة بین عاید المناع وعب��اس یار في قناة العالم«، 2015، کانال محمد الصال��ح 
>watch?v=gxZLyuwB8dM

در محل انتشار این ویدئو نام خانوادگی آقای »خامه یار«، به اشتباه »یار« درج شده است.
9  .Al Jazeera Channel – ةريزجلا ةانق, facebook: <https://fa-ir.facebook.com/aljazeerachannel>

10این آمارها در تابستان 1397 استخراج شده اند.
<https://www.facebook.com/AlArabiya< :facebook ، Al Arabiya قناة العربیة . 

11 . Alalam News Channel ( Alalam News - ةااانق �االاعلا  /facebook: <https://www.facebook.com ,( �اايئاضفلا 
alalamarabic>

, YouTube: <https://www.youtube.com/user/AlArabiya>العربیة AlArabiya  . 12
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ح��دود 2 میلیون و 600 ه��زار فالوور13 دارد، العالم تنها 7 هزار فالوور دارد.14 در توییتر نیز العربّیه 
حدود 13 میلیون و 900 هزار فالوور15 و الجزیرة با حدود 13 میلیون و 500 هزار فالوور16 دارند؛ اما 
العالم تنها 700 هزار فالوور دارد.17 رتبه جهانی وبگاه العربیه طبق آمار وبگاه الکسا 297618، الجزیرة 

348219 و رتبة العالم در حدود 450هزار است.20 

طبق آمار وبگاه الکسا حدود 51 درصد مخاطبین وبگاه العالم از ایران هستند و این مسئله بسیار 
عجیب اس��ت؛ چراکه علی القاعدة باید عمدة مخاطبین آن، از کشورهای عرب زبان باشند. احتماال 
بخش فارسی این وبگاه نیمی از حجم مخاطبین را پوشش میدهد و این مسئله خود دلیل دیگری 
است بر عدم نفوذ العالم در جهان عرب. پس از ایران، 7.6 درصد مخاطبین وبگاه العالم از سوریه، 

4.7 درصد از آمریکا، 3.1 درصد از الجزایر و 2.7 درصد از عراق هستند. 21

شبکه »المیادین«: 

ش��بکة »المیادین«22  توسط »غسان بن جدو « مجری معروف الجزیرة که به خاطر نوع پوشش 
خبری این شبکه در بحران سوریه از آن جدا شده بود، تأسیس شد. بسیاری از افراد تیم المیادین 

 .13 Al Jazeera Arabic ةريزجلا ةانق, YouTube: <https://www.youtube.com/user/aljazeerachannel>
 14. Alalam News Channel, YouTube: <https://www.youtube.com/c/AlalamNewsChannel>

 <https://twitter.com/alarabiya< :Twitter ،15. العربیة 
< https://twitter.com/AJArabic>: twitter ،16 . قناة الجزیرة

17 . Alalam News Channe, twitter: <https://twitter.com/alalam_news>
18 . "alarabiya.net Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/siteinfo/alarabiya.net>
19  ."aljazeera.net Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/siteinfo/aljazeera.net>
20  . "alalam.ir Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.com/siteinfo/alalam.ir>

21 . همان
 22 . وبگاه: >www.almayadeen.net< ، ماهوارة پخش کننده آدرس ماهواره: نایل ست:11392، عرب ست: 11958، هات برد: 12111
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هم، از جداشدگان الجزیرة بودند. این شبکه خود را عامل ایران و حزب اهلل نمی داند و اصرار دارد که 
خود را مستقل معرفی کند23. 

المیادین در س��ال 2012 به میدان آمد و توانس��ت تاحدودی از ضعف رسانه ای محور مقاومت 
بکاهد. ولی جانب داری علنی این شبکه از محور مقاومت، سبب شد تا این شبکه هم نتواند به یکی 
از رسانه های طراز اول منطقه تبدیل شود. هرچند تیم حرفه ای المیادین توانست شبکه ای بسازد که 
خیلی زود از شبکه های قدیمی محور مقاومت مانند العالم جلو بزند و به رسانة اصلی محور مقاومت 
تبدیل شود، اما از آن جهت که مخاطبین، این شبکه را بی طرف نمی دانند، نتوانسته است جایگاه 
باالیی در سطح منطقه پیدا کند. احتماال غیرحکومتی بودن المیادین دست آنها را نسبت به کارکنان 

العالم بازتر می کند و این مسئله خود عاملی برای موفقیت بیشتر المیادین است. 
در این شبکه انتقاد از ایران، حزب اهلل و حکومت سوریه هم وجود دارد ولی زیاد نیست و مخالفین 
جبهة مقاومت، حضور کمرنگی در برنامه های آن دارند. طبیعی است که در چنین فضایی، این شبکه 
نمی تواند با رسانه های عظیمی چون الجزیرة رقابت کند و مخاطبین آن به هواخواهان محور مقاومت 

منحصر می شود                                                                 
البته بعضا مناظره های جنجالی در این شبکه شکل می گیرد که به جذابیت این شبکه می افزاید. 
مثال می توان به مناظرة امام جمعة مس��جد االقصی و »محمودخلیل«، مدیر رادیو قرآن در قاهره 
اش��اره کرد. در این مناظره، امام جمعة مسجدالقصی حمالت شدیدی علیه قرضاوی انجام داد. او 
قرضاوی و سایر علمایی که آنها را علمای فتنه می خواند را »شیطان« نامید. محمودخلیل به دفاع از 
قرضاوی پرداخت و بحث داغی میان آنها شکل گرفت. البته مجری بی طرف نبود و طرف امام جمعة 

مسجدالقصی را گرفت!24

https://www.asriran.com/fa/< :23. » آغ��از ب��ه کار ش��بکه “المیادین” با حض��ور جداش��دگان “الجزی��ره"«، 1391، عص��ر ای��ران 
>news/218296

 Mazen 24. »المقابل��ه کامل��ه علی قناة المیادین الفضائیه مع الش��یخ صالح الدین بن ابراهی��م أبو عرف��ة 2013-05-09«، 2013، کانال 
>https://www.youtube.com/watch?v=M_q3dovpm6o< :)YouTube(Nouri
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مناظرۀ جنجالی محمودخلیل و شیخ صالح الدین بن ابراهیم در شبکۀ المیادین

برنامه های شاخص و رویکردهای المیادین
یکی از برنامه های موّفق این شبکه، »کلمة حرة« است؛ برنامه ای تعاملی با محوریّت »جرج گالوی«. 
پیش تر گفتیم که جرج گالوی در رس��انه های محور مقاومت، موقعیتی ش��بیه »دیویدهرست« در 
رسانه های محور اسالم گرا دارد. در این برنامه، جرج گالوی در ابتدا دربارة یک موضوع خاص مقدمه ای 
بیان می کند و بعد با حاضرین در اس��تودیو، به گفتگو و پرس��ش و پاسخ دربارة آن می پردازد. این 

برنامه به زبان انگلیسی است و به عربی نیز زیرنویس می شود.
فضای آزاد و انتقادی این برنامه، مطابق با اصول حرفه ای رس��انه ای اس��ت و به همین خاطر، در 
جذب مخاطب موفق است. به عنوان نمونه در یکی از این برنامه ها به انتخابات ریاست جمهوری ایران 
پرداخته می شود. هم جرج گالوی در ابتدای برنامه و هم حضار، نقدهایی را نسبت به ساختار سیاسی 

ایران بیان می کنند ولی برآیند برنامه، به تصویرسازی مثبت از جمهوری اسالمی ختم می شود.25

:)YouTube(Al Mayadeen Programs 25. »کلمة حرة | االنتخابات الرئاسیة في ایران | 2017-05-08«، 2017، کانال 
>https://www.youtube.com/watch?v=UZInCS_ngWo&index=42&list=PLwSdSI6vdrsX7I5_
IR3omPCblGP_mMU5r<
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جرج گالوی در »کلمۀ حرۀ« به انتخابات ریاست جمهوری ایران می پردازد.

مصاحبه با ش��خصّیت های برجس��تة جهان اس��الم، ازجمله مهم ترین برنامه هایی است که در 
ش��بکه های مطرح منطقه وجود دارد. المیادین هم مانند سایر شبکه های تأثیرگذار منطقه، سعی 
کرده به مصاحبه با شخصّیت های برجسته در سطح منطقه و جهان بپردازد، ولی متاسفانه تاکنون 
تعداد افراد شاخصی که در این برنامه حاضر شده اند، اندک و غالبا از محور مقاومت بوده اند. ازجمله 
برجس��ته ترین افرادی که المیادین به مصاحبه با آنان پرداخته، می توان به »سیدحس��ن نصراهلل«، 
»یحیی السنوار« رهبر حماس، »بشاراسد« رییس جمهور سوریه، »ولیدالمعلم« وزیرخارجة سوریه، 
»حیدرالعبادی« نخست وزیر سابق عراق، »محمدجواد ظریف«، »امیل لحود« رئیس جمهور سابق 
لبنان، »نوری المالکی « نخس��ت وزیر سابق عراق، »علی عبداهلل صالح« رئیس جمهور سابق یمن، 
»ایادعالوی« نخست وزیر غربگرای سابق عراق، »عبدالمنعم ابوالفتوح« نامزد اخوانی انتخابات ریاست 
جمهوری مصر و »حمدین صباحی« نامزد »ناصریست« انتخابات ریاست جمهوری مصر اشاره کرد. 

عمدة این مصاحبه ها توسط شخص غسان بن جدو انجام می شود.26
غس��ان بن جدو در روزهای ابتدایی شکل گیری المیادین، یک میزگرد چالشی درباره نقش دین 
در دولت، در کش��ورهای عربی با حضور موافقین و مخالفین در تونس برگزار کرد. در این میزگرد 

:)YouTube(Al Mayadeen Programs 26 . »حوار خاص«، کانال
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLwSdSI6vdrsWe8NudKGau17V3QFTJHefd>
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شخصیت های برجسته ای چون »راشدالغنوشی« شرکت داشتند.27 امثال این برنامه ها می تواند به 
نفوذ المیادین در افکار عمومی کمک بسیاری نماید. شبکة »الجزیرة مباشر« هم میزگردهای مشابه 
متعددی که بعضی از آنها توس��ط اندیش��کدة الجزیرة برگزار می ش��ود را به شکل مستقیم پخش 

می کند.
از دیگر رویه های مثبت المیادین، می توان به مستندهایی اشاره کرد که این شبکه، همچون سایر 
ش��بکه های مطرح، سرمایه گذاری ویژه ای روی آنها کرده است. این مستندها بسیارند؛ اما ازجمله 
معروفترین آن ها می توان به مجموعة چندین قس��متی »الرجل الذي لم یوقع« با موضوع بررسی 
همه جانبة زندگی سیاسی »حافظ اسد«، مستندهای چندقسمتی با موضوع بررسی زندگی سیاسی 
»جمال عبدالناصر«، مجموعة مستند بررسی زندگی سیاسی »امیل لحود«، مجموعة مستند »حرب 
داعش والعراق«، مجموعة مس��تند »مع تشومسکي« با موضوع زندگی سیاسی »نوام چامسکی« و 

مجموعة مستند با موضوع جنگ های مختلف ایاالت متحده  اشاره کرد.28

جایگاه المیادین در افکار عمومی منطقه
در رتبه بندی الکس��ا، رتبة وبگاه المیادین در حدود 23هزار اس��ت. طبق آمار  الکسا، بیشترین 
مخاطب وبگاه المیادین، به ترتیب متعلق به سوریه و ایران هستند. المیادین در کشور سوریه رتبه 
91 پربازدیدترین سایت ها را دارد. این نشان می دهد که عمدة مخاطبین این شبکه هواداران محور 

مقاومت هستند.29 

:)YouTube(Ghassan Ben Jeddo | 27. »في المیادین - الدین والدولة في الوطن العربي -1- 2012-10-26«، 2012، کانال غسان بن جدو 
https: / /www.youtube.com/watch?v=VGaa1H_0Afc&list=PLwSdSI6vdrsWHB3VO3_ <

>QuEZnVEIbPghRB&index=25
:)YouTube(Al Mayadeen Documentaries 28 . »وثائقي المیادین«، کانال

 <https://www.youtube.com/playlist?list=PLRVOTfIHAxZiVnJmXpAWB8brNWiQ2C0pB<
29  . "almayadeen.net Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic", 2018, Alexa: <https://www.alexa.
com/siteinfo/almayadeen.net>
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 :»iFilm« شبکۀ

»iFilm«30  شبکة نسبتا موفقی است؛ هرچند که هرگز نتوانسته است با امثال MBC وارد رقابت 
شود، اما تاحدودی توانسته است جایگاه خود را پیدا کند. بررسی های نگارندگان نشان می دهد که 
iFilm تنها شبکه ای است که دربرابر رویکردهای سکوالر شبکه ها و سریال های جهان عرب، سعی 

می کند ریشه های اسالمی خود را نگه داشته و آن را تقویت کند. آن هم در شرایطی که حتی در 
رسانه های جریان اسالم گرا نیز شبکة فیلم و سریال مهمی وجود ندارد.

اما iFilm هم با مش��کل اصلی العالم، یعنی انحصار مخاطبین در میان شیعیان منطقه، گرفتار 
است. البته مخاطب شیعه قطعا مهم است و حتما باید برای آن برنامه داشت. ولی باید میان مخاطب 
شیعه و سّنی تفکیک قائل شد و برای هریک محتوای خاص خود را تولید کرد. پیشنهاد مشخص 
ما این اس��ت که شبکه هایی مثل »الکوثر« روی مخاطب شیعی تمرکز کرده و بر اساس اقتضائات 
این مخاطب برنامه تولید کنند و ش��بکه هایی مثل iFilm روی مخاطب عام جهان اسالم که اکثراً 
سّنی مذهب هستند، تمرکز کرده و مالحظات این مخاطب را درنظر بگیرند. در این باره در قسمت 

راهبردها به تفصیل سخن گفته شده است.31
 نگاهی گذرا به پیام های ارسالی مخاطبین و فالوورهای این شبکه در شبکه های اجتماعی، این 
واقعیت را نش��ان می دهد که اکثریت مخاطبین این ش��بکه، از کشورهای شیعه مذهب هستند. و 
این به خاطر رویکردهای آشکارا شیعی این شبکه است که  مخاطبین سّنی را رمانده و به سمت 

>www.ar.ifilmtv.com< :30. وبگاه 
31 . الزم به ذکر است که این نوشتار، یعنی گزارش راهبردی بررسی رسانه های محورهای »لیبرال«، »اسالم گرا« و »مقاومت«، همراه با یک 

بستة سیاستی است که راهبردهای پیشنهادی را در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می دهد.
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سریال های ترکی هدایت کرده است.  نمی شود مدام سریال »مختارنامه« و »امام علی علیه السالم« 
پخش کرد و انتظار داشت که مخاطب اهل سنت، شبکه را پس نزند.

 اکنون سریال های ترکی، پربیننده ترین سریال ها در جهان عرب هستند. درحالی که تا همین چند 
سال پیش، سریال های ایرانی ازجمله »یوسف پیامبر علیه السالم« و »مریم مقدس سالم اهلل علیها«، 
بیش از سریال های ترکی و یا حداقل به همان مقدار بیننده داشتند. در حقیقت سریال های ایرانی 
و ترکی، هر دو گرفتار سیاسی کاری سیاستمداران محور سعودی-امارات شده اند. همیشه از انتشار 
سریال های ایرانی در کشورهای عربی، به صورت عامدانه جلوگیری شده است. مضاف بر اینکه اصوال 
بعد از بحران س��وریه، جایگاه فرهنگی ایران هم در جهان اس��الم به ش��دت ضربه خورده است. 32 
سریال های ترکی نیز بعد از درگیری های اخیر ترکیه با محور سعودی-امارات، در شبکه های مهمی 
چون MBC تحریم ش��ده اند.33 با این وجود س��ریال های ترکی، به ترکتازی خود ادامه داده اند ولی 
سریال های ایرانی نتوانستند جایگاه خوبی پیدا کنند. حتی در کشور سوریه نیز که خیلی قبل تر از 
س��ایر کشورها، سریال های ترکی ممنوع شده بود و فضا برای حضور سریال های ایرانی فراهم بود، 

سریال های مکزیکی جایگزین سریال های ترکی شدند؛ نه سریال های ایرانی!34
تفاوت نفوذ سریال های ترکی و ایرانی را شاید بتوان از میزان فالوورهای یوتیوب »iFilm عربی« 
و صفحة »مسلس��ل ترکی« هم فهمید. درحالی که یوتیوب »iFilm عربی« تنها 168 هزار فالوور 

دارد35، یوتیوب »مسلسل ترکی« حدود 2 میلیون و 170 هزار فالوور دارد.36
ترکیه اکنون پس از آمریکا به دومین صادرکننده س��ریال تبدیل ش��ده است؛ سریال هایی که 
هرچند ترکی هس��تند ولی مروج سبک زندگی غربی بوده و به تضعیف دین داری در جهان اسالم 
کمک می کنند. از نظر محتوایی نیز موضوعات مورد بررسی این سریال ها غالباً خیانت های خانوادگی 

و ترویج بی بند و باری های جنسی است.37  
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که آن دسته از سریال های ترکی که  به بازخوانی حکومت 
عثمانی و تصویرسازی مثبت از این امپراتوری می پردازند، در جهان عرب ترویج می شوند و این نکتة 

 32. »هنگامی که سریال های ترکی در جهان عرب بر سریال های ایرانی غلبه کردند«، 1393، خبرگزاری فارس:
<https://www.farsnews.com/news/13930409001378>
>https://bit.ly/2muJY6p< :33. »توقف پخش سریال های ترکی در شبکه  »ام .بی .سی« عربستان سعودی«، 2018، خبرگزاری آناتولی 

 34. »هنگامی که سریال های ترکی در جهان عرب بر سریال های ایرانی غلبه کردند«، 1393، خبرگزاری فارس:
>https://www.farsnews.com/news/13930409001378<
35 « .Ifilm Arabic ،»YouTube> :https://www.youtube.com/channel/UCzvP-eJo4DtgR8jemjfcgGw<
36 «  .Turkish Series ترک��ي،  مسلس��ل   YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC48uOgKYE_
w6jKCFEvPhAvw/videos>

>http://alwaght.com/fa/News/105257< :37. »سریال های ترکیه ای در جهان اسالم«، 1396، الوقت 
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مهمی است که ترکیه در جهان عرب، در پی ایجاد حسی نوستالژیک، نسبت به امپراتوری عثمانی 
است.

نتیجه گیری و ارائه راهبرد
الجزیره و العربیه به نمایندگی از دو قطب رسانه ای اسالمگرا و لیبرال، وقتی به محور مقاومت 
منضم شوند، ماکتی از واقعیت سه ضلعی جهان اسالم را پیش روی ما می گذارند. سه ضلع »ایران«، 
»ترکیه و قطر« و »عربس��تان و امارات«، در رقابت و حتی بعضا تخاصم با یکدیگر واقعیت کنونی 
جهان اس��الم را شکل داده اند. رابطه محور لیبرال با محور اسالمگرا و نیز محور مقاومت بر اساس 
»تخاصم« بنا شده است. درحالی که محور اسالمگرا در حال حاضر رابطه خود با محور لیبرال را بر 
پایه »تخاصم« و رابطه با محور مقاومت را بر پایه »رقابت« تعریف کرده است. بنابراین درگیری بین 
الجزیره و العربیه صرفا رقابت برای بدست آوردن سود بیشتر در ازای مخاطب بیشتر نیست؛ بلکه 

درگیری بین رهبران قطر و ترکیه از یک طرف و سعودی و امارات از طرف دیگر است.
این دو محور چه در حوزه سیاس��ی و چ��ه در حوزة فرهنگی و مذهبی در حال رقابت جدی با 
یکدیگر هستند. رویارویی شدید دو قطب لیبرال و اسالمگرا که یکی با تکیه بر فرهنگ سازی های 
رس��انه ای اش، سیاست سازش در برابر غرب و حمایت از دیکتاتورهای منطقه را پیگیری میکند و 
دیگری با تکیه بر رویکردهای ظلم س��تیزانه و احساسات اسالم خواهانه مردم که میراث تاریخی از 
دلدادگی به اس��الم در سطح توده های جهان اس��الم است، به پیگیری سیاست ها و منافعش می 

پردازد.
دو محوری که یکی بر پایه گسترش ارزش های غربی و فرهنگ لیبرالی و دیگری با تکیه بر اسالم 
سیاسی در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به جنگ با یکدیگر رفته اند. محور 
لیبرال س��عودی – امارات به دنبال مبارزه با هر نوع اسالم سیاسی است و عالوه بر گسترش غرب 
گرایی، نوعی اسالم خنثی و بی خاصیت را ترویج میکند. در مقابل محور ترکی – قطری به گسترش 
اس��الم با قرائت اخوانی اش کمر همت بسته است. هریک از این دو محور درجهت پیشبرد اهداف 
مذهبی خود دس��ت به نهادسازی نیز زده اند. محور اسالمگرا بر »اتحاد العالمی لعلماءالمسلمین« 
به ریاس��ت قرضاوی تکیه داد و محور لیبرال اخیرا دست به تاسیس »مجلس الحکماءالمسلمین« 
متشکل از علمای صوفی، ضدسلفی و غیرسیاسی و همراه با دیکتاتورهای منطقه  به ریاست احمد 

الطیب شیخ االزهر زده است.
البته محور ترکی – قطری توانسته از میان قومی – عربی ها و چپ ها نیز برای خود یارگیری 
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کند. این محور محل تجمع مخالفین سعودی و امارات و البته منتقدین - بعضا سرسخت - محور 
مقاومت است.

ضعف جدی محور اسالمگرا در حوزه های فرهنگی و در مقابل تالش جدی و همه جانبه محور 
لیبرال در تخریب فرهنگ توده های مس��لمان، آینده تیره و تاری را پیش��اروی محور اسالمگرا )و 
همچنین محور مقاومت( قرار داده است. آنها که آینده نگر نیستند، به محبوبیت کنونی الجزیره و 
س��ایر رس��انه های سیاسی دلخوش کرده و گمان میبرند که این اوضاع در بلندمدت هم ادامه می 
یاب��د، ام��ا آنها که عمیق تر می نگرند، به خوبی میدانند که آنچه آینده منطقه را رقم خواهد زد نه 
 mbc رسانه های سیاسی مانند الجزیره و العربیه که رسانه های فرهنگی و مبتنی بر سرگرمی مانند
و روتانا خواهند بود. و در متن اش��اره ش��د که شش دانگ سند mbc و روتانا و امثال آنها در دست 
سعودی و همپالگی های شان است. اگر نگوییم محور اسالمگرا در این حوزه برنامه ای ندارد، حداقل 

میتوان گفت که محصوالتش توان رقابت با محصوالت mbc و روتانا را ندارند.
دلیل پیشی گرفتن العربیه از الجزیره را نیز نه در مقایسه محتوای سیاسی ارائه شده در این دو 

شبکه، بلکه باید در گسترش و فراگیری رسانه هایی چون mbc و روتانا دنبال کرد!
محور مقاومت هرچند با ایجاد شبکه المیادین توانسته عقب ماندگی رسانه ای خود را تا حدی 
ترمیم کند ولی کماکان فاصله بسیاری با رقبای لیبرال و اسالمگرای خود دارد. در حوزه فرهنگی 
اما آی فیلم تنها شبکه ای است که در برابر انبوه شبکه های فیلم و سریال که به گسترش سبک 
زندگی غربی می پردازند، س��عی میکند به ترویج س��بک زندگی اسالمی، البته به صورت نیم بند، 
بپردازد. و البته این شبکه هم به هیچ وجه نتوانسته وارد رقابت با غول هایی چون mbc و روتانا شود.
محور مقاومت هرچند به لحاظ سیاسی با محور ترکی – قطری دارای اختالفاتی است و حتی 
بعضی تحلیلگران معتقدند که اساسا محور اسالمگرای ترکی – قطری برای مهار انرژی انقالبی و 
اسالم خواهانه مردم منطقه سازماندهی شده، اما همکاری با آن در جهت مبارزه با محور سعودی – 
امارات که عالوه بر زمینه سازی برای سلطه غرب بر منطقه، به تخریب زیرساختهای فرهنگی جهان 
اسالم در جهت تسهیل بلعیده شدن جهان اسالم توسط استکبار جهانی می پردازد، ضروری است.

در اینجا با توجه به اهداف سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران و با توجه به سیاست 
ها و راهبردهای رس��انه ای محور لیبرال و محور اسالمگرا به احصا راهبردها و راهکارهای مطلوب 

رسانه ای جبهه مقاومت میپردازیم.
نکته ای که قبل از پرداختن به راهبردها باید بدان اشاره کرد این است که این راهبردها صرفا 
برای اعمال در رسانه های محور مقاومت پیشنهاد نمیشود، بلکه باید با تکیه بر گسترش ارتباطات 
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و تعامالت فرهنگی و رس��انه ای با نخبگان محور اس��المگرا، فضایی فراهم شود تا این راهبردها و 
راهکارها در رسانه های محور اسالمگرا نیز مورد توجه قرار بگیرد.

از آنجا که نظام جمهوری اس��المی به لحاظ مالی در وضعیت مناس��بی به سر نمیبرد، تاسیس 
ش��بکه های جدید و بار کردن هزینه های مجدد به نظام امری غیرعقالنی اس��ت. مضاف بر اینکه 
حتی اگر مضیقه مالی نیز وجود نداشت، استفاده از ظرفیت دیگران و هزینه نکردن از جیب خود 
اولویت داشت. امروز رسانه هایی مثل الجزیره دارای نفوذ بسیار باالیی هستند که رسانه های متصل 
به محور مقاومت از آن محرومند. اگر ما بتوانیم حرفهای خود را از زبان الجزیره بزنیم برد کرده ایم. 
منافع مشترکی چون مقابله با نفوذ سعودی و امارات در منطقه و نیز مقابله با تحریم های آمریکا بر 
کشورهای عضو محور اسالمگرا چون ترکیه میتواند سبب همکاری محور مقاومت و محور اسالمگرا 
شود. از سوی دیگر مقابله با تهاجم فرهنگی محور لیبرال و تالش برای تثبیت سبک زندگی اسالمی 
میتواند از قوی ترین عوامل پیوند میان رسانه های محور مقاومت و محور اسالمگرا باشد. اگر این 
پیوند ایجاد ش��ود، با توجه به قدرت رس��انه ای فوق العاده محور اسالمگرا، ظرفیت های رسانه ای 

محور مقاومت نیز رو به فزونی خواهد گذاشت.
بنابراین دو هدف کلی باید مدنظر رسانه های بین المللی جمهوری اسالمی قرار بگیرد:

ایجاد ارتباط مثبت با رسانه های محور اسالمگرا در جهت رساندن پیام خود به جهان . 1
اسالم از تریبون آنها

بهبود و اصالح رسانه های موجود به جای تاسیس رسانه های جدید. 2

با توجه به این نکات راهبردها و راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

بخش اول: راهبردهای ساختاری
الف( غیرحکومتی ش�دن رسانه ها: غیر از المیادین، سایر رسانه های بین المللی جمهوری 
اسالمی رسما متعلق به حکومت بوده و این مسئله سبب میشود تا موانع بسیاری بر  سر راه فعالیت 
حرفه ای آنها ایجاد شود. وقتی یک رسانه حکومتی شد عالوه بر اجبار به رعایت یکسری پروتکل 
های دست و پاگیر، باید بابت تک تک رفتارهایش توسط تک تک اجزای حکومت بازخواست شود. 
بنابراین این رسانه به یک محافظه کاری افراطی مبتال شده و تبدیل به رسانه ای میشود که صرفا 
باید یکس��ری ش��عارهای تکراری و کلیشه ای را تکرار کند. این اتفاق برای صداوسیمای جمهوری 
اسالمی رخ داده و انتقاد بسیاری از مدیران این رسانه را برانگیخته است. حکومتی بودن صداوسیما 
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دست و پای آن را بسته است. چراکه مدام باید طوری صحبت کند که نه به فالن وزیر بربخورد و 
نه فالن نماینده مجلس مکدر شود، باید دائم مواظب باشد که نه سیخ بسوزد نه کباب! و این مسئله 
صداوسیما را به یک رسانه خنثی و کسل کننده تبدیل کرده است. مضاف بر اینکه نفس وابستگی 
علنی و رسمی یک رسانه به یک حکومت سبب میشود تا مخاطبین اقبال چندانی بدان پیدا نکرده 
و تمامی محتوای ارائه ش��ده در آن را ناصحیح و درجهت تقویت رویکردهای سیاسی آن حکومت 
تفس��یر کنند. این مسئله به قدری جدی است که بعضی کارشناسان معتقدند تبلیغات رسانه ای 
رسمی کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه تبلیغات رسمی شبکه های تلویزیونی، تاثیرات خود بر 

مردم منطقه را از دست داده است.38 
منظور از اس��تقالل از حکومت اس��تقاللی نسبی است، نه اینکه این رس��انه ها کامال از حیطه 
سیاستگذاری نظام خارج شوند. نظام باید سیاست های کالن را به آنها ابالغ کند و دست این رسانه 
ها را در چگونگی پیگیری این سیاست ها و نیز به کارگیری راهکارهای حرفه ای باز بگذارد. استقالل 
نس��بی رسانه ها از حکومت سبب میش��ود که اصول حرفه ای رسانه ای )که در بخش راهبردهای 
اجرایی مفصل درباره آن صحبت خواهیم کرد( بهتر رعایت شود و رعایت این اصول تاثیرگذاری و 
نفوذ رسانه را دوچندان خواهد کرد. این اتفاق برای شبکه المیادین افتاده است و باید به سایر شبکه 

ها مانند العالم، آی فیلم، پرس تی وی، الکوثر، سحر و... نیز تسری یابد.

ب( استفاده از قالب های تکمیل کننده: در سالهای اخیر و با نفوذ شبکه های اجتماعی از 
میزان نفوذ رسانه های متعارف به میزان قابل مالحظه ای کاسته شده است. نقش ویژه شبکه های 
اجتماعی در انقالب هایی که در خالل بیداری اسالمی رخ داد، مورد توجه ویژه صاحب نظران قرار 
گرفته بود، تا جایی که این انقالب ها بعضا به انقالب توسط شبکه های اجتماعی تعبیر شد. کاهش 
نفوذ رسانه های متعارف، لزوم استفاده از قالب های تکمیل کننده که عمدتا در شبکه های اجتماعی 

نمود پیدا میکند را دوچندان میکند.
هم محور سعودی - امارات و هم محور ترکی – قطری سرمایه گذاری ویژه ای روی شبکه های 
اجتماعی و راه اندازی موج های رس��انه ای در این ش��بکه ها انجام داده اند. بررس��ی هشتگ های 
ترندشده در کشورهای مثل قطر، امارات و سعودی به خوبی جهت دهی حکومت ها را نشان میدهد. 
این محورها شبکه های اجتماعی را بهترین محمل برای نفوذ در قلب جوامع محور مقابل دیده و با 
قدرت از آن استفاده میکنند. به طور مثال تقریبا هرروزه یک هشتگ برضد حکومت قطر در میان 

 38- رسانه های در کشورهای عربی خلیج فارس، محمد بن عوض المشیخی، ترجمه: حسن بشیر
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هشتگ های این کشور ترند شده است که به وضوح نقش ارتش سایبری محور سعودی – امارات 
را مشخص میکند. در داخل ایران نیز اصحاب شبکه های اجتماعی جریان سازی های ضدانقالب 
را روزانه حس میکنند. بررس��ی سیاست های رس��انه ای دشمنان انقالب برای براندازی جمهوری 
اسالمی هم نشان میدهد که آنان سرمایه گذاری ویژه ای روی رسانه های غیررسمی و شبکه های 
اجتماعی انجام داده اند. تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در اغتشاشات سال 88 و آشوب های دی 
ماه 96 نیز بر کسی پوشیده نیست. اینها نشان از اهمیت و تاثیرگذاری باالی شبکه های اجتماعی 

در عصر کنونی دارد.
برای تاثیرگذاری در شبکه های اجتماعی شناخت دقیق و ریزبینانه از کوچکترین خصوصیات 
فرهنگی جوامع مختلف و اشراف تمام و کمال بر ادبیات و فرهنگ آن جوامع، اصلی است که به هیچ 
وجه نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. تنها کسانی میتوانند در شبکه های اجتماعی موفق باشند که 
اوال بومی آن منطقه باشند و ثانیا فهمی کامل و جامع از فرهنگ مردم آن داشته باشند، در غیر این 
صورت تصنعی شدن این فعالیت ها سبب میشود تا نتیجه عکس حاصل شود. چراکه مخاطب به 

سرعت به مردمی نبودن این محتوا پی برده و به سرعت آن را پس میزند.

ج( چابک سازی ساختاری: یکی از دالیل موفقیت شبکه هایی مانند الجزیره چابکی ساختاری 
آن اس��ت که س��بب خبررسانی سریع و به لحظه شده اس��ت. بالعکس ساختار بروکراتیک عظیم 
صداوسیما سبب شده تا در خبررسانی سریع آن وقفه ایجاد شود. ساختار عریض و طویل صداوسیما 
آن را شبیه به مردی کرده که از شد چاقی نه تنها قدرت دویدن ندارد که حتی برای یک پیاده روی 

ساده هم به نفس نفس زدن می افتد.
برخالف الجزیره که مدیران میانی دارای اختیارات عمل وسیع بوده و به همین دلیل میتوانند 
با واکنش های سریع به اتفاقات، مخاطبین را به سمت خود جذب کنند، روند پیچیده و سنگین 
تصمیم گیری در صداوسیما سبب کندی خبررسانی شده است. الجزیره در زمانی که در صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ده ها هزار نیرو مشغول به کار بودند، با حدود 300 نیرو توانست به مهمان هرشب 

خانه های مردم منطقه تبدیل شود.39

بخش دوم: راهبردهای اجرایی )بهکارگیریاصولحرفهایرسانهای(
مادامی که مخاطب به رسانه اعتماد نداشته باشد، هیچ حرفی از حرفهای آن را باور نکرده و هزینه 

 39 - مصاحبه نگارندگان با عباس خامه یار، رایزن فرهنگی سابق ایران در قطر
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کردن برای چنین رس��انه ای، جز اتالف بیت المال فایده دیگری ندارد. متاس��فانه اعتماد مخاطب 
نسبت به رسانه های رسمی جمهوری اسالمی – چه بین المللی و چه داخلی – تا حد زیادی مورد 
خدشه قرار گرفته است. و این به دلیل رویکرد غیرحرفه ای این رسانه هاست. اگر رسانه ها ما نیز 
همچون الجزیره به اصول حرفه ای رسانه ای وفادار بودند، امروز جایگاه ایران در افکار عمومی منطقه 

بسیار باالتر از جایگاه کنونی بود. 
تنها راه احیای »اعتماد« مخاطب تکیه بر اصول حرفه ای فعالیت رسانه ای است. گفتنی است 
اگر اعتماد مخاطب به رس��انه های جمهوری اس��المی احیا نشود، س��ایر راهبردها نیز نتیجه ای 
دربرنخواهد داشت. درواقع راهبردهای بخش دوم پیش شرط راهبردهای بخش سوم )راهبردهای 
محتوایی( اس��ت. به طور مثال اگر در بخش راهبردهای محتوایی گفته میش��ود که پیشرفت های 
مادی جمهوری اسالمی باید بازنمایی بشود، به این معنا نیست که برنامه ای یکطرفه برگزار شده و 
مدام از پیشرفت های مادی تعریف و تمجید شود، بلکه میتوان در قالب مناظره با مخالفین و نشان 

دادن منطق ضعیف آنها، پیشرفت ایران را به دیگران نمایاند.
در راستای احیای اعتماد مخاطب راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

الف(  رعایت انصاف و بیان حقایق: اینکه رسانه های جمهوری اسالمی اخبار پیروزی های 
محور مقاومت را با آب و تاب و حتی بزرگنمایی منتشر کرده و سایر اخبار را سانسور میکنند، نه تنها 
جای هیچ اعتمادی به این رسانه  ها باقی نگذاشته که آنها را مضحکه خاص و عام )و حتی سمپات 
های جمهوری اسالمی( کرده است! اینکه فی المثل در بازنمایی قضایای سوریه وقتا فوقتا بر پیروزی 
های ارتش سوریه تاکید شود  و هیچ حرفی از پیشروی های معارضین زده نشود، مخاطب را با این 
پرسش مواجه میکند که چطور ارتش سوریه که هفت سال است مدام دارد پیشروی میکند هنوز 

به کره مریخ نرسیده است؟! 
متاسفانه رویکردهای غیرحرفه ای این رسانه ها مایه تمسخر آنها شده است. بنابراین نیاز است 
که محافظه کاری ها کنار گذاشته شده و رسانه های جمهوری اسالمی به بیان حقایق به صورت 
منصفانه بپردازند. رسانه های محور مقاومت باید به گونه ای عمل کنند که مخاطب وفاداری آنها را 
به حقیقت و انصاف بستاید. اگر این اتفاق افتاد، نفوذ این رسانه ها به شکل فزانیده ای افزایش پیدا 

خواهد کرد.

ب( تریبون دادن به مخالفین: اینکه رس��انه جایی اس��ت که در موضوعات مختلف نظرات 
موافقین و مخالفین را بیان کرده و قضاوت بر عهده مخاطب می گذارد جزو بدیهیات فعالیت حرفه 
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ای رسانه ای است که متاسفانه در رسانه های جمهوری اسالمی مراعات نمیشود. تحلیل گری که 
در فضایی بدون رقیب - و حتی بدون حضور دش��من فرضی - حرف خود را به کرسی می نشاند، 
بیش از آن که قوت تحلیل خود را نشان دهد ضعف خود را از به آزمون گذاشتن نظراتش به نمایش 
می گذارد. برای بازسازی اعتماد مخاطب حتما باید فضایی فراهم کرد که تحلیل های مختلف در 
آن رسانه شنیده شود. رسانه های جمهوری اسالمی نباید به گونه ای رفتار کنند که گویی دربرابر 
حرفهای مخالفین استدالل قانع کننده ای نداشته و به همین خاطر از شنیده شدن این حرف ها 

می ترسند. 
همانطور که در متن اشاره شد، یکی از عوامل موفقیت عجیب الجزیره در ابتدای کار آن، تریبون 
دادن به کس��انی بود که در رس��انه های دیگر تریبون نداشتند. الجزیره در هر موضوع مخالفین و 
موافقین را از طیف های گوناگون و متضاد سیاس��ی دعوت میکرد. الجزیره جایی بود که مخاطب 
میتوانس��ت اعتماد کند که در آن همه حرف ها را خواهد ش��نید. هر رس��انه ای که بتواند چنین 

ذهنیتی در ذهن مخاطبینش ایجاد کند، قطعا میتواند گفتمان خود را گسترش دهد. 

ج( اس�تفاده از ادبیات کارشناسی و غیرش�عاری: استفاده از ادبیات شعاری سبب شده تا 
بسیاری از مفاهیم و شعارهای انقالب اسالمی تبدیل به کلیشه شوند. مخاطب حرفهای شعاری را 
جدی نمی گیرد. حرفهای تکراری که بعضا خود گوینده هم اعتقاد قلبی به آنها ندارد، مخاطب را 
می رماند. مدیران رسانه ای ما باید به این مساله ایمان بیاورند که دوران این ادبیات مدت هاست 

به سر آمده است.

د( استفاده از شخصیت های برجسته: حضور شخصیت های برجسته جهان عرب در شبکه 
های محور مقاومت، حتی اگر منتقد یا مخالف محور مقاومت باشند، به اعتبار این رسانه ها کمک 
بس��یاری خواهد کرد. رس��انه های محور مقاومت باید محملی برای بیان مهمترین و جدی ترین 
مباحث، فارغ از موافقت یا مخالفت آن با گفتمان جبهه مقاومت، از جانب مهمترین اشخاص باشند. 

ولی متاسفانه حضور چهره های برجسته جهان عرب در این رسانه ها بسیار کمرنگ است.
از س��وی دیگر رس��انه های محور مقاومت در برند سازی از شخصیت های حاضر در این رسانه ها 
ناموفق بوده اند. آنچنان که الجزیره توانسته فردی چون فیصل القاسم را تبدیل به برند کند و یا اتفاقی 
که برای ترکی الدخیل در العربیه افتاده است و در بسیاری از شبکه های عربی دیگر همچون الحوار، 
الشرق، مکملین و... رخ داده، در شبکه های متعلق به محور مقاومت وجود ندارد. البته شخص غسان 
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بن جدو زمانی که در الجزیره بود چنین جایگاهی داشت. او در ابتدای شکل گیری المیادین شخصا به 
اجرای بعضی برنامه ها می پرداخت ولی چندسالی است که اجرای او در این شبکه بسیار کم شده است. 

بخش سوم: راهبردهای محتوایی
الف( ترمیم چهره ایران:

با توجه به شرایط سیاسی و مذهبی منطقه خصوصا پس از اتفاقات موسوم به بیداری اسالمی، 
جایگاه ایران در میان افکار عمومی منطقه به ش��دت پایین آمده اس��ت. تقریبا همه نظرسنجی ها 
نش��ان می دهند که محبوبیت ایران کاهش چشمگیری نسبت به سالهای قبل از بیداری اسالمی 
پیدا کرده است.40 ایران در اذهان مردم منطقه به عنوان حکومتی شیعی و فارسی  شناخته میشود 
که به دنبال مبارزه با اعراب و ایجاد امپراتوری فارس��ی و نیز از بین بردن اهل س��نت و یکدس��ت 
سازی جهان اسالم بر مبنای مذهب تشیع است. بنابراین مشکل افکار عمومی با ایران مشکلی صرفا 
سیاسی نیست، بلکه آنها با ایران مشکل هویتی پیدا کرده اند. در چنین فضایی طبیعی است که 
سیاست های ایران در سطح جهان اسالم نمیتواند موفقیت آمیز باشد. در جهت ترمیم چهره ایران 
و بازگشت به دورانی که حکومت ایران از محبوبیت باالیی در میان توده های جهان اسالم برخوردار 

بود، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

1- کمرنگ کردن تظاهرات شیعی و نمایش هویت فرافرقه ای و »اسالمی«: اکثر مخاطبین 
ما در جهان اسالم اهل سنت هستند و اگر رسانه های ما هویتی آشکارا شیعی اتخاذ کنند، به دست 
خود اکثر مخاطبین را فراری میدهند. متاسفانه این اتفاق تا حدود زیادی افتاده است و در رسانه 
های بین المللی ایران – غیر از المیادین – نشانه های شیعی به وفور یافت میشود. این اتفاق وقتی 
در کنار تبلیغات شبانه روزی دشمنان انقالب در جهت ترساندن اهل سنت از ایران و القای این دروغ 
که »ایران در تالش برای نابودی مذهب شماست« قرار بگیرد به خوبی عمق فاجعه را نشان خواهد 
داد. متاسفانه دشمن خصوصا بعد از قضایای سوریه که به »سّنی کشی شیعیان« تعبیر شد توانسته 
تا حدی این ذهنیت را در افکار عمومی منطقه وارد کرده و از این طریق ایران را منزوی کند. بنابراین 
تالش برای مبارزه با این شبهه و دامن نزدن به خواست دشمن از ضروریاتی است که بدون انجام 

آن، ترمیم چهره ایران امری ناممکن خواهد بود. در این راستا میتوان به این راهکارها اشاره کرد: 
تالش درجهت اقناع مخاطب سّنی عرب درباره حمایت ایران از حکومت بشار اسد  

 40 - به طور مثال در نظر سنجی معتبر »المرکز العربی لالبحاث و دراسة السیاسات« 64% نمونه ها سیاست خارجی ایران در جهان عرب را 
منفی یا تاحدی منفی ارزیابی کرده  اند )49% آن منفی( و در مقابل 21% آن را مثبت یا تاحدی مثبت یافته اند )7% مثبت(
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بازنمایی روابط مس��المت آمیز ش��یعیان و اهل سنت در ایران و خدماتی که جمهوری اسالمی   
نسبت به اهل سنت انجام داده است

بازنمایی مس��ئولیت های حکومتی اهل س��نت در ایران و نیز جایگاه ملی آنان در عرصه های   
مختلف ورزشی، هنری، فرهنگی و...

بازنمایی تالش ها و هزینه های ایران در قضایای غیرشیعی منطقه مانند مسئله فلسطین، مسئله   
میانمار، بوسنی، جهاد علیه شوروی در افغانستان و...

بازنمایی تولیدات فرهنگی ایرانی )مانند فیلم های سینمایی، کاریکاتورها، طرح های گرافیکی و...   
که توسط هنرمندان ایرانی تولید شده اند( درباره مسئله فلسطین در فضای جهان اسالم

بازنمایی هزینه های هنگفتی مانند تحریم و جنگ های نیابتی که ایران شیعی بخاطر فلسطین   
سنی متحمل شده است.

بازنمایی برخورد جمهوری اسالمی با جریانات افراطی شیعی  
بازنمایی تفاوت های بنیادین سیاسی و مذهبی میان شیعیان افراطی و شیعیان انقالبی  
بازنمایی رویکردهای اعتدالی ش��یعی در برابر تصویرس��ازی مشوش دشمنان از تشیع به مثابه   

مذهبی سّنی ستیز
بازنمایی آیین ها و مناسک عام و غیرشیعی موجود در ایران مانند قرآن خوانی های جمعی در   

ماه رمضان، اعتکاف، نماز عید فطر و قربان و... درجهت القای اشتراکات فراوان میان تشیع و تسنن 
و هویت »اسالمی« ایران

بازنمای��ی ویژه رویکردهای قرآنی جامعه ایران مانند تعداد باالی حافظان قرآن کریم، در جهت   
مبارزه شبهه تفاوت قرآن شیعیان با قرآن سایر مسلمانان!

2- کمرنگ کردن تظاهرات »فارس�ی« و نمایش هوی�ت فراقومی: دعوای عرب – فارس از 
جمله حربه هایی بوده که از ابتدای انقالب برای منزوی کردن ایران مورد توجه دشمنان قرار داشته 
است. همواره این خط تبلیغی وجود داشته که ایران در تالش برای ایجاد یک امپراطوری فارسی و 
مقابله با اعراب بوده است. جنگ صدام علیه ایران نیز دقیقا با همین خط تبلیغی )نمایندگی صدام 
از اعراب در جنگ با فارس( توجیه میش��د. در س��الهای اخیر نیز تمرکز بر این وجه از شکاف میان 
ایران و سایر کشورهای جهان اسالم شدت و فزونی بیشتری گرفته است. چراکه اگر فقط بر شکاف 
شیعه – سنی تاکید شود، ایران میتواند حداقل در کشورهایی مثل عراق، لبنان، سوریه و یمن نفوذ 
پیدا کند ولی اگر دعوای فارس – عرب پررنگ شود، ایران حتی در این کشورها نیز منزوی خواهد 
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شد. کمااینکه می بینیم در یکی دوسال اخیر تالش برای ایجاد تفرقه میان دو ملت عراق و ایران 
شدت گرفته است. مشخصا رسانه های محور لیبرال تالشی جدی در این جهت را آغاز کرده اند. به 
طور مثال الشرق االوسط چندی پیش گزارشی درباره استفاده جنسی مردان ایرانی از زنان عراقی 

در حین مراسم اربعین منتشر کرد تا از این طریق بتواند میان دو ملت جدایی و دشمنی بیندازد.
در جهت مقابله با این خط تبلیغی دشمن راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

- بازنمایی زندگی مسالمت آمیز عرب و فارس در ایران
- بازنمایی جایگاه اعراب در مسئولیت های حکومتی ایران

- بازنمایی کمک های ایران به کشورهای عربی مانند فلسطین، عراق، سوریه، لبنان و...
- بازنمایی جایگاه تاریخی ایرانیان در حفظ و تقویت زبان عربی )بسیاری از علمای صرف و نحو 

عربی ایرانی و فارس بوده اند.(
- پرداختن مثبت به فرهنگ و تمدن عربی و برجسته کردن شخصیت های برجسته عرب در 

رسانه های منتسب به محور مقاومت
- توجه به حساسیت های فرهنگی اعراب 

- بازنمایی رویکرد ضدنژادپرستانه و ضدقومیت گرایی اندیشه انقالب اسالمی و ضدیت قومیت 
گرایان فارس با جمهوری اسالمی

-  بازنمایی اهتمام به تعلیم زبان عربی در مدارس و دانشگاه های ایران
- بازنمایی اشتراکات فرهنگی ایرانیان و اعراب کشورهای مختلف

 
3- بازنمایی پیش�رفت های مادی ایران: متاس��فانه دشمن در ترسیم چهره ای عقب مانده و 
منحط از ایران در س��طح بین الملل موفق بوده اس��ت. به طوری که حتی سمپات های جمهوری 
اسالمی وقتی در ایران حضور پیدا میکنند از مشاهده سطح پیشرفت ایران دچار اعجاب میشوند! 
بنابراین بازنمایی پیش��رفت های مادی ایران میتواند به تبلیغ الگوی سیاس��ت ورزی و حکمرانی 
ایران و تثبیت و تقویت جایگاه آن در افکار عمومی کمک شایانی کند. در این راستا راهکارهای زیر 

پیشنهاد میشود:
- دعوت از روزنامه نگاران منطقه برای بازدید مستقیم از ایران

- ایجاد فضایی در جهت تولید محصوالت رسانه ای درباره اوضاع ایران توسط مستندسازان عرب
- بازنمایی ویژگی های مادی و اقتصادی ایران که در کش��ورهای دیگر کمتر وجود دارد. مانند 
امنیت حاکم بر ایران، پیشرفت ایران در حوزه هایی مانند تکنولوژی نانو، انرژی هسته ای و... )بعضی 
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مس��ائل در نظر ما بی اهمیت اس��ت ولی تجربه نشان داده که برای مخاطب عرب به شدت جذاب 
اس��ت. مثال بسیاری از روزنامه نگاران عرب که وارد ایران شدند پس از بازگشت از شدت تمیزی و 

نظافت شهر تهران تعریف و تمجیدهای جالبی کرده اند!41(
- ایجاد ارتباطات مثبت با خبرنگاران رسانه های منطقه حاضر در ایران و یا دفاتر این رسانه ها 

در جهت بازنمایی پیشرفت های مادی ایران

4- بازنمایی استکبارستیزی ایران: در میان انبوه حکومت های وابسته به غرب که در منطقه 
وجود دارد، نظام سیاسی مستقل، استکبارستیز و مقاوم ایران همواره مورد تحسین افکار عمومی 
جهان اسالم بوده است. دشمن نیز سعی کرده با القای همپیمانی مخفیانه ایران با آمریکا و اسرائیل 
و اخیرا القای وابستگی ایران به روسیه، این چهره مثبت جمهوری اسالمی را تخریب کند. درواقع 
میتوان گفت که استکبارس��تیزی کماکان بزرگ ترین برگ برنده محور مقاومت است که نفوذ در 
افکار عمومی منطقه را موجب ش��ده اس��ت. ماهیت انقالبی حکومت ایران مزیتی است که رقبای 
منطقه ای از آن محروم هس��تند و باید مدام بازنمایی ش��ود. الزم است در جهت مبارزه با شبهات 
دشمنان و آگاه سازی مخاطبین منطقه نسبت به استقالل سیاسی ایران و نیز عقالنیِت انقالبی که 

در پس رفتارهای سیاسی آن در منطقه وجود دارد، راهکارهای زیر اعمال گردد:
- بازنمایی مقاومت ملت ایران در برابر تحریم های همه جانبه در طی 40 سال

- بازنمایی مقاومت یک جانبه ایران در برابر تهاجم جهانی علیه آن در خالل جنگ تحمیلی
- بازنمایی هزینه هایی که ایران بابت مقاومت 40 س��اله پرداخته است: مانند تحریم های فلج 

کننده و...
- بازنمایی مقاومت ایران در جریان انرژی هس��ته ای و هزینه های هنگفتی که در این زمینه 

متحمل شده است. مانند ترور دانشمندان هسته ای، تحریم و...
- بازنمایی خباثت های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران مانند حمله به هواپیمای مسافربری، 

کمک به حمالت شیمیایی صدام، ترور دانشمندان ایرانی و ...
- بازنمایی عقالنیت حاکم بر رفتار جمهوری اس��المی در مس��ائل منطقه مانند بحران سوریه، 

 41 - به طور مثال میتوان به گزارش این خبرنگار مصری پس از بازدید از ایران اشاره کرد: 
http://www.alwafd.org/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%8A/821487-
7 - % D 8 % A 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 - % D 8 % A A % D 9 % 8 3 % D 8 % B 4 % D 9 % 8 1 -
%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
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بحران یمن، انقالب های مردمی و...
- مقابله جدی با بازنمایی های احساسی و ظاهرا انسانی مخالفین سیاست های ایران در سوریه 

و اقناع مخاطب درجهت کمک ایران به کاهش خونریزی و کشتار در این کشور
- بازنمایی جایگاه رژیم پهلوی در سیاست های آمریکا و اسرائیل و ضربه ای که غرب با نابودی 

این رژیم متحمل شد
- بازنمایی مدل جامع و عقالنی انقالبی گری ایران در برابر مدل های هزینه زا مانند مدل القاعده و داعش

- بازنمایی جنس »اسالمی« انقالبی گری و استکبارستیزی ایران و تفاوت هایش با مدل های 
غیراسالمی

- بازنمایی ویژه عملکرد جمهوری اسالمی در مسئله »فلسطین« با توجه به جایگاه کلیدی این 
مسئله نزد افکار عمومی و مصادره مسئله فلسطین توسط محور ترکی – قطری

5- بازنمایی مردم ساالری حاکم بر ایران: دموکراسی گمشده مردم منطقه است. وجود انتخابات 
از جمله مواردی است که تقریبا برای اکثریب قریب به اتفاق مردم منطقه تبدیل به یک رویا شده 
اس��ت. به همین دلیل وجود انتخابات و مردم ساالری در ایران مورد تحسین افکار عمومی منطقه 
قرار گرفته است. بازنمایی این مردم ساالری تاثیرات بسیاری خواهد داشت. بعضی از مسائل برای 
ما عادی است ولی برای مخاطب عرب یک آرزوست. مثال چندی پیش کلیپ انتقادات صریح و بی 
پرده دانش��جویان از حسن روحانی در حضور خود او تعجب مخاطبین عرب شبکه های مجازی را 
برانگیخت و غالبا این مقدار از آزادی در نقد حاکمان جامعه را مورد تمجید قرار دادند42 . همزمان 
با غفلت ما از این برگ برنده، دش��من با تمام توان رس��انه ای خود س��عی میکند ایران را کشوری 

استبدادی تصویر کند تا از این طریق از نفوذ ایران جلوگیری نماید. 
در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

بازنمایی جلس��ات نقادی دانشجویی و مردمی در حضور سران حکومت مانند رهبری و ریاست   
جمهوری )متاس��فانه رسانه های بین المللی جمهوری اس��المی به جای اینکه این سند افتخار را 
سردست گرفته و به وجود آزادی بیان در ایران مباهات کنند، عامدانه به سانسور آن دست میزنند!(

بازنمایی تفاوت های جدی دولت های مختلف جمهوری اس��المی در جهت نشان دادن قدرت   
مردم در تغییر سیاست ها

بازنمایی جایگاه زنان در سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران  

42  -https://www.facebook.com/tanhadokht.soliman/videos/614236972093212/
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ب( صدور گفتمان انقالب اسالمی: مهمترین رساله رسانه های محور مقاومت تالش در جهت 
»صدور انقالب« اس��ت. از این جهت ترمیم چهره ایران خود مقدمه ای اس��ت برای صدور گفتمان 

انقالب اسالمی. برای تسهیل در صدور گفتمان انقالب اسالمی راهبردهای زیر پیشنهاد میگردد:

1- گسترش یا حفظ اسالم گرایی معتدل و انقالبی: جمهوری اسالمی یک حکومت اسالمگراست 
و گسترش اسالمگرایی به گسترش نفوذ آن خواهد انجامید. اختالفات ایجاد شده با اسالمگرایان در 
س��الهای اخیر نباید رهزن تحلیل های ما ش��ود و دور گس��ترش اس��المگرایی را خط بکشیم. قید 
»معتدل« دربرابر افراط گرایی بعضی جریانات س��لفی و قید »انقالبی« دربرابر اس��الم خنثی و بی 
خاصیتی اس��ت که محور س��عودی – امارات در پی گسترش آن اس��ت. اگر اسالمگرایی معتدل و 
انقالبی رو به ضعف بگذارد، از طرفی رویکردهای لیبرال و غربگرایانه رشد کرده و از طرف دیگر عطش 
اسالمگرایی و انقالبی گری را سلفی های تکفیری پاسخ خواهند گفت. و هردوی این جریانات به خون 
ایران و جبهه مقاومت تشنه اند. مضاف بر اینکه ائتالف با محور اسالمگرا میتواند عمق استراتژیک 
عظیم این جریان را پش��ت جبهه مقاومت آورده و از این طریق به این جبهه کمک ش��ایانی کند. 

بنابراین در راستای گسترش اسالمگرایی معتدل و انقالبی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
الف( دامن نزدن به سه ضلعی قدرت در منطقه: برخالف رابطه  جبهه مقاومت با محور لیبرال که 
رابطه ای بر پایه »تخاصم« است، ارتباط جبهه مقاومت با محور اسالمگرا بر اساس »رقابت« بنا شده 
اس��ت. و این در حالی که است هم جبهه مقاومت و هم محور اسالمگرا دارای رابطه »خصمانه« با 
محور لیبرال هستند. این اشتراک منافع باید در کنار اشتراکات ایدئولوژیک پررنگ شده و از طریق 
هم افزایی این دو محور به جدال با نمایندگان سیاست های غرب در منطقه رفت. بنابراین باید از 

راهبردهای اصلی جبهه مقاومت ایجاد نزدیکی با جبهه اسالمگرا در تقابل با جبهه لیبرال است. 
گفتم��ان امام خمینی »ره« مبنی بر تقابل اس��الم ناب محمدی و اس��الم آمریکایی باید برای 
مخاطب ملموس ش��ود. در این راس��تا عدم تاکید و تمرکز بر خرده هویت های فرقه ای و قومی و 
تاکید بر هویت های کالن باید به خط مشی اصلی رسانه های محور مقاومت تبدیل گردد. دوگانه 
»اسالم – غرب« و »استضعاف – استکبار« باید تا حد ممکن تقویت و دوگانه های فرقه ای مانند 

»شیعه – سنی« و دوگانه های قومیتی مانند »عرب – فارس« به شدت تضعیف گردد. 
ب(گسترش همکاری با رسانه های اسالمگرا و ایجاد دغدغه های مشترک در جهت گسترش اسالمگرایی 
معتدل و انقالبی: اگر ما نتوانیم تقریری معتدل و تقریبی از انقالبی گری در جهان اهل سنت ایجاد 
کرده و آنها را تبلیغ کنیم، انرژی انقالبی جوانان س��ّنی مذهب به صورت طبیعی به س��مت سلفیت 
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گرایش پیدا خواهد کرد و گسترش سلفیت هم به ضرر ایران است و هم به ضرر تمام جهان اسالم. در 
این راستا همکاری با اسالمگرایان معتدل )که عمدتا گرایشات اخوانی دارند( باید مدنظر قرار بگیرد. 
اختالفات سیاسی با اخوانی ها در قضایای سوریه و مسائلی از این دست نباید محور مقاومت را از آینده 
نگری غافل کرده و سبب شود تا ما به دست خود به گسترش رویکردهای لیبرالی و سلفی کمک کنیم.

دغدغه های مشترکی چون مسئله میانمار، فلسطین و کشمیر میتواند زمینه های خوبی برای 
همکاری میان ما و اسالمگرایان باشد. مضاف بر اینکه بازنمایی فعالیت های جمهوری اسالمی در 

این زمینه ها به تصحیح نگرش ذهنی آنان نسبت به محور مقاومت کمک بسیاری خواهد کرد. 
ج(پررنگ کردن اشتراکات ایدئولوژیک و دشمن مشترک میان دو محور اسالمگرا و مقاومت: در 
این راستا بازنمایی اشتراکات راهبردی گفتمان امام خمینی »ره« و رهبر معظم انقالب با مصلحان 
اهل سنت اهمیت بسیاری پیدا میکند. امام خمینی »ره« و بسیاری از مصلحان معتدل اهل سنت 
دارای پروژه های مشترکی بودند. آنها در پی کوتاه کردن دست استعمار غربی و تفاله  های آن از 
جهان اسالم و برقراری حکومت های مستقل اسالمی بودند. متاسفانه نسل جدید اهل سنت از این 
اش��تراکات آگاهی چندانی ندارند و تبلیغات دشمنان سبب شده تا آنها امام خمینی »ره« و رهبر 
معظم انقالب را شخصیت هایی فرقه گرا بپندارند. بازسازی این انگاره های ذهنی به نفوذ جمهوری 
اسالمی در میان توده های جهان اسالم کمک بسیاری خواهد کرد. در این جهت میتوان به بازخوانی 
نامه نگاری های امامین انقالب با شخصیت های برجسته اهل سنت، کتب ترجمه شده شخصیت 
های برجسته اهل سنت مثل سیدقطب توسط رهبر انقالب و تمجیدهایی که امامین انقالب از این 

شخصیت ها کرده اند اشاره کرد.
د(تریبون دادن به اهل سنت معتدل و انقالبی ایرانی در رسانه های محور مقاومت درجهت ایجاد 

تقریب بین محور اسالمگرا و محور مقاومت
ه( بازنمایی خیانت های جبهه لیبرال نسبت به مسئله فلسطین و سایر مسائل جهان اسالم

ط( بازنمایی کمک های ایران به قطر در جریان تحریم ها 

2- گسترش روحیه انقالبی گری و مبارزه با فرهنگ بی تفاوتی: هرچه روحیه انقالبی گری 
فروکش کرده و فرهنگ بی تفاوتی در بدنه جهان اسالم نفوذ بیشتری کند، راه برای سلطه آمریکا و 

حکومت های همپیمان او باز و حکومت های انقالبی مثل ایران منزوی خواهد شد. 
به موازات گس��ترش روحیه بی تفاوتی نفوذ جریانات سازش��کار و غربگ��را افزایش پیدا خواهد 
کرد. به همین دلیل است که محور لیبرال به بهانه مبارزه با افراطی گری و تروریسم برای تضعیف 
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روحیه انقالبی گری به صورت جدی فعالیت میکند. همانطور که در متن اشاره شد در سالهای اخیر 
محبوبیت محمد بن س��لمان در میان جوانان عرب گس��ترش پیدا کرده و این دلیلی جز تضعیف 

روحیه انقالبی گری در بدنه جوانان جهان اسالم ندارد.
گفتیم که آنچه سبب شده تا ایران در جهان اسالم نفوذ داشته باشد، بیش از سایر علل مدیون 
عامل استکبارستیزی ایران است. اما وقتی مردم منطقه خود استکبارستیز نباشند، استکبارستیزی 

ایران هم جذابیتی برای آنها نخواهد داشت. در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد
الف( بازنمایی خس��ارتهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی جبهه استکبار جهانی و اذناب 
آنها: آگاهی یافتن توده ها از جنایاتی که استعمار بر آنها وارد کرده و میکند، قطعا از استحمار آنها 
جلوگیری خواهد کرد. در این زمینه تاکید ویژه بر »تاریخ« بسیار ضروری است. بازخوانی اتفاقاتی 
چون استعمارگری فرانسه و انگلیس در مصر، جنایات استعمار فرانسه در الجزایر، جنایات استعمار 
ایتالیا در لیبی، جنایات استعمار انگلیس در عراق، جنایات استعمار فرانسه در سوریه و لبنان، قضایای 
منجر به فروپاشی امپراطوری عثمانی و  ده ها اتفاقات مشابه دیگر سبب میشود تا جوانان مسلمان 
متوجه عمق دشمنی غرب با مسلمانان شده و رویکردی استکبارستیزانه در پیش بگیرند. متاسفانه 
رسانه های بین المللی جمهوری اسالمی در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردند و برخالف رسانه 
های دو محور مقابل که به ساخت مستندهای متعدد تاریخی می پردازند، عملکرد موفقی در این 
حوزه نداشته اند. البته شبکه المیادین وارد این حوزه شده و تا حدودی موفق هم بوده است. اما باید 
نگاه به تاریخ از منظر آگاه سازی توده ها از جنایات غرب در جهان اسالم مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

عالوه بر مس��ائل تاریخی، مسائل حال حاضر جهان اسالم و نقش غربی ها در آن نیز باید برای 
مخاطب نس��ل جوان موشکافی شود. مسئله فلسطین در این میان جایگاهی ویژه دارد. همچنین 

میتوان به تحریم قطر و ترکیه، کودتا علیه دولت قانونی محمد مرسی و ... اشاره کرد. 
همچنین افشای نقشه های استکبار در جهت مهار انرژی انقالبی جوانان مسلمان – مانند مشروع 

االمل که در گروه رسانه ای mbc پیگیری میشود - باید مورد توجه قرار گیرد. 

ب( بازنمایی ریش��ه های دینی مقاومت و استکبارس��تیزی )با تکیه ویژه بر اهل سنت(: ایجاد 
رویکرد استکبارستیزانه در میان جوانان اهل سنت از طرفی سبب میشود تا در دام سیاست های 
لیبرالی دولت های همپیمان آمریکا و اسرائیل نیفتند و از طرف دیگر سبب میشود تا ناخودآگاه به 
وحدت با ش��یعیان در جهت مبارزه با دشمن مشترک مشتاق گردند. البته باید به این نکته توجه 
داشت که گسترش انقالبی گری در جهان اهل سنت اگر همراه با ظرافت و دقت نباشد، ممکن است 
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آنها را در چاه سلفیت بیندازد. بنابراین ضروری است که انقالبی گری با تقریرهای معتدل و عاقالنه 
مورد تبلیغ قرار گیرد.در این زمینه میتوان آثار علمای انقالبی و درعین حال تقریبی و معتدل اهل 
سنت را ضریب داد. آثار افرادی چون محمد الغزالی، اقبال الهوری، ابواالعلی مودودی، شیخ احمد 

یاسین، حسن البنا و... 

3- احیای مس�ئله فلسطین به عنوان »مس�ئله اصلی جهان اسالم«: فلسطین همواره در 
جهان اسالم مسئله بوده ولی هروقت مسئله فلسطین به مسئله ای حاشیه ای تبدیل شده، دود آن 
نه تنها به چشم ایران که به چشم تمام جهان اسالم رفته است. مسئله فلسطین مسئله ای است که 
ذیل آن هم وحدت جهان اسالم حفظ میشود و هم روحیه انقالبی ابنای امت هرز نمی رود و هم 
بزرگترین عامل استکبار در منطقه مورد هجوم قرار می گیرد. مضاف بر اینکه مسئله فلسطین مزیت 
نس��بی جمهوری اسالمی است و همه میدانند که هیچ کس به اندازه ایران برای مسئله فلسطین 
هزینه نکرده و نمی کند.)منظور صرفا هزینه مالی نیست( وقتی که مسئله فلسطین به حاشیه رود 
و مسائل فرقه ای مانند مسئله سوریه به مسئله اول جهان اسالم بدل شود طبیعی است که جایگاه 
ایران در افکار عمومی به شدت متزلزل خواهد شد. کمااینکه این اتفاق در سالهای اخیر که مسئله 
فلس��طین به حاشیه رفت و مسئله سوریه مهمترین مسئله جهان اسالم شد رخ داد. بالعکس اگر 
مسئله فلسطین به مسئله اصلی جهان اسالم تبدیل شود، محبوبیت ایران نیز به شدت گسترش 
پیدا خواهد کرد. به همین دالیل است که رهبر معظم انقالب بارها تاکید کرده اند که فلسطین باید 

مسئله اول جهان اسالم باشد.43 در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
الف( ملموس کردن خسارت وارد شده به جهان اسالم پس از اشغال فلسطین و خسارات موفقیت اسرائیل 
در اهداف خود: در این زمینه میتوان به پررنگ کردن تحقیر هویت عربی و اسالمی با اشغال فلسطین و تبیین 

مشکالت اقتصادی و سیاسی تحمیل شده به جهان اسالم درپی اشغال فلسطین اشاره کرد. 

ب( بازخوانی درگیری تمدنی تاریخی بر س��ر مسئله »قدس«: باید به صورت ویژه به بازخوانی 
درگیری تمدنی ذیل مسئله فلسطین در طول تاریخ پرداخت. مسئله بیت المقدس مسئله ای صرفا 
مختص به دوران معاصر نیس��ت، بلکه در طول تاریخ محل درگیری تمدنی مسیحیت، یهودیت و 
اس��الم بوده است. تبیین جایگاه تاریخی و تمدنی قدس میتواند حساسیت ها را نسبت به مسئله 

فلسطین بیش از پیش برانگیزاند.

43  -http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27383



ی 
ها

ش 
زار

ه گ
سل

سل
قه

نط
ی م

ها
نه 

سا
ے ر

رس
بر

 

35
بررسی رسانه های 
محور»مقاومت«

5

ج( تبدیل رس��انه های محور مقاومت به رس��انه های »مرجع« در حوزه فلسطین: پرداختن به 
مسئله فلسطین باید آنقدر در رسانه های محور مقاومت پررنگ باشد که این رسانه ها به »رسانه 
مرجع« فعالین و دغدغه مندان عرصه فلس��طین تبدیل ش��ود. س��ریع ترین و دقیق ترین اخبار و 
بهترین تحلیل ها در این حوزه باید از رسانه های محور مقاومت بیان شود. این مسئله هم به جذب 
مخاطب فلس��طینی و هم به جذب کثیری از توده های مسلمان که دغدغه فلسطین دارند منجر 
خواهد شد. مضاف بر اینکه صداقت محور مقاومت در پیگیری آرمان فلسطین را به رخ خواهد کشید.
هرچند المیادین از روز تاسیس خود را »رسانه اخبار فلسطین« نامید44 و تقریبا در پوشش اخبار 
فلسطین خوب کار کرده است، اما کماکان رسانه مرجع در حوزه فلسطین الجزیره است و المیادین 
بیشتر از میان فعالین عرصه فلسطین که دل در گرو محور مقاومت دارند نفوذ دارد.45 اصوال رسانه 
های محور ترکی – قطری در پرداختن به مسئله فلسطین به شدت فعال تر از رسانه های محور 
مقاومت هستند و این مسئله به هیچ وجه برای برای محوری که اساسا هویت خود را با مقاومت و 

ایستادگی در برابر اسرائیل تعریف کرده است شایسته نیست.
کثرت پرداخت به مس��ئله فلسطین توسط محور ترکی - قطری، چه در عرصه رسانه و چه در 

عرصه دیپلماسی عمومی، به نفوذ و محبوبیت این محور کمک بسیاری کرده است.

4- گسترش همگرایی میان ابنای امت اسالمی: لزوم وحدت امت اسالمی عالوه بر اینکه ریشه 
در مبانی ایدئولوژیک انقالب اس��المی دارد، به لحاظ سیاس��ی نیز به نفع جمهوری اسالمی است. 
چراکه ش��یعیان تنها 10 درصد جهان اس��الم هستند و اگر 90 درصد دیگر که اهل سنت هستند 
رویکرد تقابلی در قبال ایران اتخاذ کنند، جمهوری اسالمی در تنگنا قرار خواهد گرفت. مضاف بر 

اینکه راه برای صدور انقالب نیز مسدود خواهد شد.

 در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
الف( ش��ناخت واقعی مذاهب از یکدیگر: نبود ش��ناخت ابنای مذاهب از یکدیگر سبب شده تا 
تصویری ذهنی از همدیگر در ذهن پرورانده و از این طریق راه برای همگرایی میان آنان بسته شود. 

44 -h t tp : / /www.asr i ran .com/fa /news/218296/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8
%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-
%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%
D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87

 45- گفتگوی نگارندگان با محمد اصغری، کارشناس رسانه و فعال عرصه فلسطین
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گسترش سوتفاهمات از طریق دروغ هایی که نسبت به مذاهب مختلف در رسانه های تفرقه افکن 
منتش��ر میشود، باید توسط رس��انه های محور مقاومت خنثی گردد. در این راستا باید به شناخت 
رویکردهای کالمی، فقهی، اخالقی و سیاسی مذاهب مختلف روی آورد. رسانه های محور مقاومت 
باید فضایی را برای گفتگو )و نه مناظره( میان نخبگان مذاهب مختلف ایجاد کرده تا این گفتگوها 

زمینه ای برای رفع سوءتفاهمات گردد.
ب( استفاده از ظرفیت اهل سنت ایران: عمده تبلیغات منفی علیه ایران که برای دورکردن اهل 
س��نت منطقه از محور مقاومت صورت میگیرد، حول مسائل مربوط به اهل سنت ایران میچرخد. 
رسانه های مخالف تصویری از اهل سنت ایران ایجاد کرده اند که گویا آنها به صورت شبانه روزی 

مورد سرکوب و شکنجه و قتل عام حکومت قرار گرفته و هیچ راهی برای نفس کشیدن ندارند. 
برای خنثی سازی این تبلیغات خود اهل سنت ایران بهترین ظرفیت هستند. ولی متاسفانه آنها 
تقریبا هیچ جایی در رسانه های بین المللی جمهوری اسالمی ندارند و همین عدم حضور به مقبول 

افتادن تبلیغات منفی نزد مخاطب کمک میکند. 
اگر شخصیت هایی از اهل سنت ایران مثل مولوی عبدالحمید که در خارج از ایران نیز مطرح 
هس��تند در رس��انه های محور مقاومت حضور یابند، عالوه بر اینکه صداقت جمهوری اسالمی در 
تعامل با اهل سنت نشان داده خواهد شد، نفس این حضور و صحبت مولوی در این شبکه )حتی اگر 
او همان نقدهایی که معموال در نمازهای جمعه بیان میشود را بیان کند( به تصحیح تصویر ذهنی  
غلط مخاطب خارجی از وضعیت اهل سنت ایران خواهد انجامید. چراکه گفته شد آنچه توده های 
جهان اسالم از اهل سنت ایران در ذهن دارند تصویری به شدت غیرواقعی و تحریف شده است و 
صحبت های رهبر اهل سنت ایران درباره وضعیت اهل سنت ایران – حتی اگر انتقادی باشد - آبی 

است بر آتش تبلیغات دشمنان.  
مضاف بر اینکه اهل سنت ایران میتوانند پل ارتباطی ما با اهل سنت خارج باشند و از این طریق 

به تسهیل صدور انقالب کمک کنند. ظرفیت بزرگی که تاکنون از آن استفاده نکرده ایم.

ج( تزریق روحیه رحماء بینهم: ش��بکه های محور مقاومت صرفا در قضایایی که یک طرف آن 
ش��یعه است نباید وارد ش��وند، بلکه باید با تالش برای حل اختالفات س��ایر ابنای امت اسالمی با 
یکدیگر اعتماد مخاطب را جذب کنند و صداقت محور مقاومت را در گسترش روحیه رحماء بینهم 
به نمایش بگذارند. مثال پرداختن برنامه »ا ل م« شبکه المیادین به اختالفات ایجاد شده میان دو 
ملت الجزایر و عراق به بهانه مسابقه فوتبال و تالش برای حل این اختالفات با استفاده از علمای اهل 
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سنت دو کشور، از اقدامات قابل تحسین این شبکه به شمار می آید.46 
ایران باید با استفاده از رسانه هایش این نکته را به توده های جهان اسالم اثبات کند که پیگیری 
مس��ئله وحدت اسالمی صرفا درجهت پیگیری سیاس��ت های بین المللی جمهوری اسالمی و در 
جهت منافع مذهب تش��یع انجام نمی ش��ود، بلکه ایران واقعا و عمیقا به وحدت همه ابنای امت 

اسالمی با یکدیگر می اندیشد.

د( توجه ویژه به مناس��بت های مورد اهتمام اهل س��نت مانند عیدین و ماه رمضان: مخالفین 
انقالب تالش بسیاری انجام داده اند تا مذهب شیعه را مذهبی جدا از سایر مذاهب اسالمی و مکتبی 
یکسره متفاوت از اسالم نشان دهند. بازنمایی اشتراکات شیعیان با سایر مسلمانان و خصوصا تکیه 
بر مناسک مشترکی که جایگاه ویژه ای در میان اهل سنت دارند، میتواند این تصویرسازی را خنثی 
کرده و از این طریق به وحدت ابنای امت اسالمی کمک کند. عید فطر و قربان و نیز مناسک مربوط 

به ماه رمضان )مانند قرآن خوانی های جمعی( ظرفیت های در این زمینه محسوب میشوند.

5- سرمایه گذاری ویژه بر رسانه های فرهنگی مانند ifilm: متاسفانه سدی در برابر سیل 
ویرانگر تخریب س��بک زندگی اسالمی توسط رس��انه های فرهنگی محور لیبرال وجود ندارد. این 
رسانه ها به صورت شبانه روزی در حال تخریب زیرساخت های فرهنگی کشورهای اسالمی هستند. 
زیرساخت هایی که اگر فروبریزند فضا برای نفوذ آمریکا بیش از پیش فراهم خواهد شد و هرگونه 
مقاومت به امری غیرقابل پذیرش نزد توده ها تبدیل خواهد شد. بنابراین سرمایه گذاری ویژه بر این 

رسانه ها به تثبیت زیرساخت های فرهنگی گفتمان مقاومت کمک میکند.
آی فیلم باید به رس��انه فرهنگی »متدینان جهان اس��الم« تبدیل شود نه صرفا رسانه ای برای 
بازپخش سریال های ایرانی. هویت آی فیلم باید یک هویت »اسالمی« باشد نه هویتی »شیعی« و 
»فارسی«. باید ایرانی گرایی و شیعی گرایی در آی فیلم کم رنگ شود و این شبکه سعی کند هویتی 

عام تر از خود به نمایش بگذارد.
پخش سریال های شیعی مانند مختارنامه میتواند به شبکه های دیگری چون الکوثر احاله شود 
و در این ش��بکه از تظاهرات شیعی کاسته شود. وقتی این شبکه هویتی شیعی از خود به نمایش 

میگذارد به دست خودش مخاطبین غیرشیعی را از شبکه فراری میدهد.
رس��انه های محور مقاومت و به طور خاص رس��انه های فرهنگی باید ماموریت های خود را از 

46  -https://www.youtube.com/watch?v=e0lNQ1Vfgyw
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یکدیگر تفکیک کرده و هریک بر روی مخاطب خاصی تمرکز کنند. مثال شبکه الکوثر باید مختص 
به مخاطب ش��یعی باش��د و مبانی مذهب تشیع را گسترش دهد. اما نیاز نیست که همه شبکه ها 
چنین ماموریتی داشته باشند. شبکه هایی مثل آی فیلم باید رسالت خود را گسترش نفس دینداری 
در جهان اسالم و مبارزه با رویکردهای سکوالر غربی قرار دهند. برای نیل به این هدف باید مخاطب 
خود را آحاد مسلمانان تعریف کرده و به گونه ای رفتار کنند که این مخاطبین با این شبکه احساس 
تعارض مذهبی و هویتی نکنند. بنابراین پخش سریال های عربی مفید ولی غیرشیعی میتواند این 
شبکه را در جذب مخاطب موفق تر کند. مخاطب نباید احساس کند که این شبکه درصدد القای 
هویت مذهبی و قومی خود به مخاطب عرب و سّنی است واال در فرایندی کامال طبیعی این شبکه 

را پس خواهد زد.
حوزه فعالیت های فرهنگی، ظرفیت خوبی برای همکاری های راهبردی میان ایران و اسالمگرایان 
اس��ت. ما میتوانیم فارغ از اختالفات سیاسی، همکاری های فرهنگی را گسترش دهیم و از طریق 
استفاده از جایگاه این محور در میان توده های جهان اسالم، بر عمق استراتژیک خود نیز بیفزاییم. 

در این راستا میتوان به تولید فیلم و سریال های مشترک با اسالمگرایان منطقه اندیشید.
تولیدکنندگان محصوالت هنری ایرانی باید نیم نگاهی هم به مخاطب غیرایرانی داشته باشند و 
مالحظات او را هم درنظر بگیرند ولی متاسفانه بسیاری از سریال ها و فیلم هایی که در ایران ساخته 
میش��ود، بدون توجه به قابلیت انتش��ار آن برای مخاطب غیرایرانی ساخته شده و به همین خاطر 
حتی اگر در شبکه ای مثل آی فیلم پخش شوند، مورد استقبال مخاطب غیرایرانی قرار نمیگیرد. 
کارگردانان و بازیگران ترک به بعد بین المللی آثار خود اهمیت بیش��تری میدهد. حتی بعضی از 

بازیگران آنها زبان عربی یاد گرفته اند تا بتوانند در فیلم های عربی بازی کنند.
بسیاری از راهبردهای محتوایی که در قسمت های گذشته بدان اشاره شود، میتواند با استفاده 
از قالب فیلم و س��ریال پیگیری شود. قالبی که تاثیرگذاری اش قطعا از قالب خبر و تحلیل بیشتر 
است. مثال پرداختن به تاریخ مبارزات اعراب انقالبی و مسلمان با استعمار در 200 سال گذشته در 
قالب فیلم و سریال، هم روحیه انقالبی گری را افزایش خواهد داد، هم چهره ایران را ترمیم خواهد 
کرد و هم مخاطبین بسیاری را جذب این شبکه میکند. اصوال پرداختن به افتخارات تاریخی ملت 
های مسلمان که میتواند آنها را در جهت استکبارستیزی اسالم خواهانه بسیج کند، عالوه بر اینکه 
ایران را در پیگیری اهداف راهبردی ضداستکباری اش یاری میکند، به افزایش محبوبیت ایران نیز 

کمک شایانی خواهد کرد.


