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  برخورد ایدئولوژیک
  هاي مقاومت  در قطع رسانه

  زاده  احمد کاظم
  

  
  

  15/03/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              30/02/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
بالفاصـله  شـدند و  اندازي  هاي محور مقاومت با هدف مشخصی تأسیس و راه یک از رسانه هر

از سـوي مخالفـان و دشـمنان ایـن      ،ه فعالیت و مأموریت خـود زکسب موفقیت در حواز پس 
ها زمانی صورت گرفت کـه هـر یـک از آنهـا در      قطع این رسانه .با چالش مواجه گشتند محور
هـاي غـرب و در    با منافع و سیاسـت مشغول بودند که سازي  رسانی و شفاف اطالعاي به  عرصه

 .قرار داشت ی و عربستان در تضادرأس آن امریکا، رژیم صهیونیست
هاي مقاومت را بازوي تبلیغاتی انقالب اسالمی در ابعاد برون  رسانه اگر، از طرف دیگر

نهـا  آجمله تالش  توانیم چرایی واکنش مخالفان انقالب از در این صورت می ،مرزي بدانیم
عمق و گستره  ،يچنین برخورد کنیم. تحلیلهاي مقاومت را نیز  براي مقابله با پخش شبکه

نگرانی این محافل را از موقعیت جدیدي که جمهوري اسالمی ایران در پرتو تحـوالت   دل
در بعـد   سازد که این تحرکات عین حال روشن می دهد و در جدید کسب کرده، نشان می

ایـن   .شود سازي مجدد گفتمان انقالب اسالمی ناشی می و نهادینه سازيالگو ترس از کالن
مخالفان و دشمنان انقالب اسالمی پـیش   نگرانیکه کند  شکار میآنکته را نیز  اینبرخورد 

 ، زیـرا شـود  از قدرت نـرم آن ناشـی مـی    ،ت گرفته باشدأاز اینکه از قدرت سخت آن نش
ممکن است آنها بتوانند با تجهیز کشورهایی مانند عربستان در عرصـه قـدرت سـخت بـه     

هاي قدرت نرم از جملـه جـذابیت را    لفهؤوانند مت به هیچ وجه نمی تقابل دست بزنند؛ ولی
. ایجاد کننـد  مدرنیسم جهان عرب عربستانی، ناسیونالیسم فرهنگی و راهبرد شبه در وهابیت

هـاي   در این میان، آنچه مستمسک گفتمان خصم انقالب اسالمی براي قطع صـداي رسـانه  
هاي ملـی، منازعـات    شمقاومت قرار گرفته، موضوعاتی مانند اشاعه نفرت، تروریسم، ارز

  المللی بوده است. هاي بین اي و تحریم فرقه
  

  واژگان کلیدي
  م، گفتمان انقالب اسالمیقدرت نر نظریه پخش، هاي مقاومت، رسانه

                                                                                                                                         
 الملل نه و روابط بینکارشناس ارشد مسائل خاورمیا ahmadkazemzadeh3@gmail.com 
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  مقدمه
 وي تـی  پرس المیادین، المسیره،  هاي خبري المنار، العالم، شبکه ،هاي اخیر سال در

رسـانی   اومـت فعالیـت و اطـالع   مقل محـور  ئحوزه مسـا وي که در  و هیسپان تی
فـیلم کـه تولیـدات صـدا و سـیماي       هاي اجتماعی مانند آي کنند و حتی شبکه می

جمهوري اسالمی ایران را در حوزه فیلم و سریال براي مخاطبان در جهان اسـالم  
رسانی  در عرصه اطالع اي هاي گسترده کنند با محدودیت و جهان عرب پخش می

 1سـت  ماهواره عـرب  ها از هاي این شبکه پخش برنامهو در مواردي  ندمواجه شد
(کـه تحـت    2تبردهـا   ) و مـاهواره قـرار دارد  (که تحت کنترل و سـلطه عربسـتان  

مالکیت میشل دي روزن با تابعیت دوگانه فرانسوي اسرائیلی و صـاحب شـرکت   
شود که چـه   ال مطرح میؤساین حال  .ست است) قطع شده است اي یوتل رسانه

محـدود  مقاومت این چنین درصـدد   شد مخالفان و دشمنان محور عواملی باعث
ـ       کردن کـار  ه صداي مقاومت برآیند و تمام تـالش خـود را بـراي مقابلـه بـا آن ب

 ياي در موقعیت برتر لحاظ کمی و کثرت رسانه از که هم در شرایطی آن؛ بگیرند
ی است که یها سانهمراتب بیشتر از ر نها بهآ وابسته بههاي  قرار دارند و تعداد رسانه

 راسهـ این  آیا آنها از کنند؟ رسانی می فعالیت و اطالع ،محور مقاومتتاي راس در 
هـاي دروغـین و جعلـی     روایـت  بـرداري از  هاي مقاومت با پـرده  دارند که رسانه

به ویـژه  هاي جاري  سعودي در قبال مسائل و بحران هاي غربی، اسرائیلی و رسانه
از سـوي   د؟نعمومی صدمه بزن نها نزد افکارآ و حیثیت به اعتبار ،در جهان اسالم

ها هسـتند بـر اسـاس چـه      دیگر کشورهایی که مدعی آزادي بیان و آزادي رسانه
 نوشتارتالش کنند؟  می اقدام هاي محور مقاومت استدالل و توجیهی به قطع رسانه

                                                                                                                                         
 1985فعالیت اصلی خود را در سـال   استمتعلق کشور عربی سهامدار  21به که ست  ماهواره عرب .1

درصد  7/36 ،ترین سهامدار این ماهواره به عنوان بزرگاز این سهام سهم عربستان سعودي  آغاز کرد.
 www.arabsat.com/english/about: نکاست.  و مرکز استقرار آن ریاض

و غـرب آسـیا را پوشـش     آفریقـا که اروپا، شمال است کانال  5700ماهواره و  39هاتبرد متشکل از  .2
ریاست آن برعهده میشـل   شروع به کار کرد و اکنون 1995دهد. اولین ماهواره این شبکه در سال  می

  www.eutelsat.comنک:  است. Michel de Rosenدي روزن 

http://www.arabsat.com/english/about
http://www.eutelsat.com
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دشمنان  مخالفان و نگرانیشود که  یادآوري میاما  ؛استها  سؤالبه این پاسخ  زیر
هـاي مقاومـت    رسـانه  دلیـل نیسـت و در مـواردي    محور مقاومت چندان هم بـی 

ثیرگذاري غیرقابل انکاري در مدیریت افکار عمومی داشته باشند. براي أتوانستند ت
اي در  گونـه  اهللا بـه  به عنوان تریبون حزب شبکه المنار ،2006جنگ سال نمونه در 

 ،اهللا سیدحسـن نصـراهللا دبیرکـل حـزب    افکار عمومی اسرائیلی نفوذ کرد کـه بـه   
از  اهللا و المنـار  به تجربه دیدند روایتی که حـزب ؛ زیرا لقب دادند »دشمن صادق«

هـاي اشـغالی    شـان در سـرزمین  یهاي زندگی ا دهد با واقعیت ه میئروند جنگ ارا
  ).2016رد (الموقف العراقی، تطابق بیشتري دا

ر دو سطح کـالن و خـرد مـورد    دتوان  میهاي مقاومت را  قطع رسانهموضوع 
بررسی قرار داد. منظور از سطح کالن، نگاهی راهبردي و در سطح گفتمـان و در  

سازي غیرقابل اجتناب پـس از پیـروزي انقـالب     سازي و خصم چارچوب غیریت
منظـور از سـطح   و  سـاالري دینـی   اسالمی توسط گفتمان انقالب اسالمی و مردم

 .اي محور مقاومت است هاي رسانه مدت شبکه بررسی تحوالت کوتاه ،تحلیل خرد
بـراي قطـع    و خصم مورد استناد گفتمان رقیب مبانی مختلف نیز در هر دو سطح

  گیرد. کید قرار میأها مورد ت این رسانه
  

  هاي مقاومت سطح تحلیل کالن قطع رسانه
هاي مشـابهی   سازي هاي محور مقاومت در ادامه چالش اعمال محدودیت بر رسانه

گرفته که از ابتداي انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوري اسالمی علیه  صورت
کالن بـه   سطح در. داشته استمستمري آن به عنوان رهبر محور مقاومت جریان 

کوشـش   . از ایـن رو کمـک گرفـت   1»نظریـه پخـش  « ازتـوان   میصورت قیاسی 
مبـانی  هاي این نظریه بر مصـداق پـژوهش حاضـر یعنـی      لفهؤشود عناصر و م می

   .هاي محور مقاومت سنجیده شود قطع رسانه ایدئولوژیک

                                                                                                                                         
1. Diffusion Theory 
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شود براي  نیز تعبیر می »انتشار« و »تراوش«، »اشاعه«که از آن به » پخش«نظریه 
 بسـیاري کار گرفته شد و بعدها همانند ه اولین بار در علوم کشاورزي و زیستی ب

به ایـن حـوزه راه    ،ییگرا علوم انسانی در دوره حاکمیت اثباتدیگر هاي  از نظریه
 مطرح کرد. 1953در سال دان سوئدي این نظریه را  جغرافی 1،استرند گرها  یافت.

گسترش هـر  تواند  می اي، در زمینه علوم اجتماعی و رسانه این نظریه ،در مجموع
 یکی از مفاهیم مرتبط با ایـن نظریـه،   .کند تبییننوع نوآوري فکري یا فیزیکی را 

 یابد. نگرش و رفتار مردم تغییر می نی فرایندي که طی آن،؛ یعپخش فضایی است
  :سازد گر استرند سه نوع پخش را از هم متمایز میها 

جایی  ها یا عناصر فرهنگی از راه جابه فرایند انتقال نوآوري 2:جایی پخش جابه. 1
  .فیزیکی فرد یا گروهی است که حامل اندیشه هستند

هـا در قالـب سلسـله     هـا و نـوآوري   پدیده ،لدر این مد 3:مراتبی پخش سلسله .2
شـوند و گسـترش    هـا و طبقـات منتقـل مـی     مراتب و از طریق توالی منظم دسـته 

ها از یک فرد مهم به فرد دیگر یا از یک مرکز شهري مهم به مراکـز   ایده .یابند می
  یابد. دیگر گسترش می

هـا بـدون در    در این پخش، گسترش عمومی ایـده  4:پخش سرایتی یا واگیردار. 3
ایـن   هـاي مسـري.   مانند اشاعه بیماري گیرد؛ نظرگرفتن سلسله مراتب صورت می

قرار دارد و افراد و نواحی نزدیک نسـبت بـه   » فاصله« تأثیرفرایند به شدت تحت 
(خرمشاد  گیرند معرض این نوع پخش قرار می دربیشتر  ،افراد و نواحی دوردست

  .)50ـ51 :1390و همکاران،
  :قائل استنیز شش عنصر براي نظریه پخش  هاگر استرند

همگرا یا محـیط   ـ  تواند محیط پذیرا این محیط می :حوزه یا محیط جغرافیایی .1
  واگرا باشد. ـ ناپذیرا

                                                                                                                                         
1. Hager Strand 
2. Relocation Diffusion 
3. Hierarchic Diffusion 
4. Contagious Diffusion 
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هـاي متمـایز از یکـدیگر در نظـر      به صورت مداوم یا به حالـت دوره  :زمان .2
  شود. گرفته می

گیـردار ماننـد وبـا و سـرخک     بسیار متنوع است و از امـراض وا  :موضوع پخش. 3
هاي کشاورزي و فنی نظیر بذرهاي اصالح شده، ویدئو، تلویزیـون و   گرفته تا نوآوري

مــدهاي لبــاس یــا  ،موزیــک راكمثــل مــاهواره و همچنــین موضــوعات فرهنگــی 
مبـارزات انقالبـی و چریکـی دهقانـان روسـیه،      ماننـد  فرهنگی  ـ موضوعات فیزیکی

  گیرد. پوست امریکایی را در بر می تنامی و گتوهاي سیاهانقالبیون کوبا، جنگجویان وی
  است. ها ارزش و ها ها و صدور پیام هایی که خاستگاه نوآوري مکان :پخش أمبد. 4
  رسد. میآنجا هایی که محتواي پخش یا جریان مداوم پخش به  مکان :مقصد پخش. 5
فاصله جغرافیایی  است. به مقصد أمجاري انتقال نوآوري از مبد :ها مسیر حرکت پدیده. 6

   ).52 ست (همان،ا ها اقتصادي مسئله مهم در ارتباط با پدیده ـ و فاصله اجتماعی
تـوان مصـادیق    این نظریه و تبیین میزان کفایت نظري آن میبه کار بردن براي 

انقـالب   حـوزه موضـوعی   از پژوهشگران برخی. کید قرار دادأمتعددي را مورد ت
ات محسـوس انقـالب   تـأثیر رنـگ شـدن    که مدعی کم 1اسالمی مانند نیکی کدي

 و هاي آن در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی اذعان دارد به جذابیت ،است اسالمی
مدت  اي و کوتاه امري دوره ،عنصر زمان در پخش انقالب اسالمیکه  است معتقد

در جریان وقـوع و چنـد   این انقالب آنچه موجب شد تا کدي به نظر بوده است. 
 :هاي ایدئولوژیک قرار گیرد عبارت است از پیروزي، مورد توجه گروه پس از ماه
  ؛ اي که ایران به امپریالیسـم امریکـا وارد کـرد و موجـب تحقیـر آن شـد       ضربه .1
نشـانده امریکـا وارد    اي که انقالب ایران بر نظام دیکتاتورمـآب و دسـت   ضربه .2

هـاي بـومی کـه مخـالف تقلیـد       وژيها و ایدئول تکیه انقالب ایران بر راه .3 ؛کرد
   ؛پیـروزي ایـن انقـالب بـه سـان پیـروزي اسـالم        .4 ؛ورانه از غرب بودنـد ککور

                                                                                                                                         
1. )Nikki R.Keddie: 1930 :هاي انقالب  ریشه«) برخی از آثار وي در تحلیل انقالب اسالمی عبارتند از

 ».نتایج انقالب ایران«و » ایران
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سـطحی   رد )جهان سـومی (سان پیروزي کشورهاي غیر غربی  پیروزي ایران به. 5
  .)61 تر (همان، گسترده

کنـد کـه    چنین استدالل میمتناسب با عنصر زمان در نظریه پخش نیکی کدي 
هـاي   بخشی آن براي بسیاري از جریـان  محسوس انقالب اسالمی و الهام اتتأثیر

به زمان وقوع انقالب و چند ماه پس از پیـروزي آن  فقط اسالمی در جهان اسالم 
تر شد  رنگ تدریج آن دیدگاه مثبت به انقالب ایران کم به ،گردد و از آن پس بازمی

گرایـان تنـدرو    از اسالم میان شیعیان چند کشور و تعداديفقط و در حال حاضر 
دو دهه  این فرض پذیرفته شود که در اما حتی اگر .هوادار دارد ،دانشجویانمانند 

پیروزي انقـالب اسـالمی بـه دالیـل مختلـف از جملـه جنـگ         و نیم اول بعد از
ساله رژیم بعثی صدام علیه انقالب اسالمی و نظـام نوپـاي جمهـوري     8تحمیلی 

تا حدودي از قـدرت   ،ه روانی و تبلیغاتی علیه ایراناسالمی ایران یا جنگ گسترد
با عملکـرد مـوفقی کـه     در یک دهه اخیر ،گذاري انقالب اسالمی کاسته شدتأثیر

نـوع   ،جا گذاشـته  هخود ب عنوان محور مقاومت از نظام جمهوري اسالمی ایران به
از مشـروعیت   ،که در عین حـال  است وردهآعالقه و جذابیت را پدید  دیگري از

هاي دیگر نقص این دیدگاه (دیدگاه  از سویی از نشانهکارکردي آن حکایت دارد. 
رامی در میان شیعیان کویت، بحـرین  آبروز نا کدي)، تحوالت اخیر جهان اسالم و

   شده است.اسالم بار دیگر وارد فرایند سیاسی  دهد است که نشان می و عربستان
تهدیـدهاي ناشـی از حملـه    جمهوري اسالمی ایـران توانسـت    ،اخیر  در دهه

در زمان رژیم بعثی صدام بـه فرصـت تبـدیل کنـد. بـه      را نظامی امریکا به عراق 
پایـان  جنگ امریکا علیه رژیم بعثی صدام به نفـع ایـران    ،اعتقاد دوست و دشمن

توانـد در معـادالت    گیري نظام سیاسی جدید منجر شـد کـه مـی    به شکل ویافت 
اهللا  بر حـزب  2006جنگی که در سال همچنین  د.ایران عمل کن همسو بااي  منطقه

 ،هاي اعراب و اسرائیل براي اولین بار در تاریخ جنگ ،تحمیل شد برخالف تصور
محـور مقاومـت   دیگـر  براي این حزب و اعضاي  اي را سابقه پیروزي تاریخی بی
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 سال هاي هاي مقاومت فلسطینی را بر آن داشت که در جنگ رقم زد و حتی گروه
  غزه به پیروزي مشابهی دست یابند.  2014و  2008
طرف دیگر، جنبش موسوم به بهـار عربـی بـا وجـود خسـارات و تلفـات        از

بـه  از چند جهت به نفع محور مقاومت تمـام شـد    تاي که به همراه داش گسترده
تعمـیم الگـوي    المسـلمین بـراي اجـرا و    پی ناکامی جنـبش اخـوان   در نحوي که

ساالري دینـی منبعـث از انقـالب اسـالمی      ي مردمالگو ،خود حکومتی مورد نظر
الگـوي وهابیـت کـه از طـرف      ،همین حـال  در کرد. پیدا یبدیل ایران موقعیت بی

هـاي تکفیـري و    فکـري گـروه   شود به علت اینکه آبشخور عربستان پشتیبانی می
شدت مورد هجمـه جامعـه    به دهد، داعش و النصره را تشکیل میمانند تروریستی 
کـه مقابلـه بـا تروریسـم     اسـت   این دیدگاه قوت گرفتهو اکنون د ارد جهانی قرار

 نخواهد شـد.  پذیر خشک کردن بسترهاي فکري وهابیت امکانراه تکفیري جز از 
کـه بـر    یهای با تمام کاستی 1+5اي میان ایران و گروه  توافق هسته ،از طرف دیگر
آن عربسـتان و   راس از این جهت براي رقبا و دشمنان ایـران و در   ،آن وارد است

کننده است که این توافـق بـه حفـظ و تقویـت موقعیـت       رژیم صهیونیستی نگران
مجموع این عوامل  کند. اي کمک می عنوان قدرت منطقه جمهوري اسالمی ایران به
 ،ها همانند اوایل دوران پیروزي انقالب اسـالمی ایـران   موجب شده که این طرف

بار  نگران باشند و یک منطقه دل انقالب درن ایهاي  پیام (پخش) يبه تسرّنسبت 
  . کار بگیرند هدیگر تمام توان و تالش خود را براي مقابله ب

گفتمـانی در   و رقیـب  ترین خصم نکته قابل توجه این است که عربستان، اصلی
وزیر خارجـه   ،عادل جبیر اي و در مقابل گفتمان انقالب اسالمی است. سطح منطقه

وزیر دفـاع و ولـی ولیعهـد بـراي      ،ه همراه محمد بن سلمانعربستان سعودي که ب
گو درباره تعیین چارچوب جدید روابط و همکاري میان امریکـا و عربسـتان   و گفت

پـس از مالقـات بـا     ،این کشور بـه امریکـا سـفر کـرده بـود      2030بر اساس طرح 
هـاي خصـمانه    اي در توجیـه سیاسـت   مسئوالن امریکایی بـا شـرکت در مصـاحبه   
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ایـران  . موضع ما در مورد ایـران تغییـري نکـرده اسـت    « :ان علیه ایران گفتعربست
کند و سعی در صدور انقـالب   همچنان در امور داخلی کشورهاي منطقه دخالت می

کنـد و ثبـات منطقـه را بـه خطـر انداختـه        ایران از تروریسم حمایت می. خود دارد
ي داشته باشد، بایـد اصـل   خواهد با کشورهاي منطقه روابط عاد اگر ایران می. است

اش وجود دارد کنار بگذارد، به اصـول حسـن    صدور انقالب را که در قانون اساسی
ها احترام بگذارد و بـه شـهروندان    همجواري و دخالت نکردن در امور دیگر کشور

ایـن شـهروندان متعلـق بـه     . گرایانـه نداشـته باشـد    کشورهاي منطقـه نگـاه طایفـه   
  ).  Adel Al-Jubeir, 2016» (تعلقی به ایران ندارند هایشان هستند و هیچ کشور

هـاي   ارزش» پخـش «عنصر زمـان در  رسیده که  ظاهر به این باوردر عربستان 
مدت بلکه بـه صـورت    نه کوتاه ،انقالب اسالمی ایران برخالف نظریه نیکی کدي

هـاي اولیـه پیـروزي خـود      ایـران بـه سـال   وضعیت مداوم و مستمر بوده است و 
مخالفـان انقـالب اسـالمی     ،در واقع. و قصد صدور انقالب خود را داردبازگشته 

جویانه  اند اقدامات مقابله هاي طبیعی کوشیده براي سرپوش گذاشتن بر این جاذبه
همچنـین دوسـتداران و    خود را علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و

هـایی   ختن چنین ذهنیتساو مشروع جلوه دهند. سازند پذیر  پیمانان آن توجیه هم
سازي روابط میان رژیـم صهیونیسـتی و عربسـتان     عاديبه دنبال براي کسانی که 

 ای هم در این چارچوب معنـ ساره توجیه سیاسی دارد و پروژه ایران کامالً ،هستند
ی یا ادعاي تالش ایـران بـراي   ساره پروژه ایرانتوان  میاز این جهت  .کند پیدا می

  وي یک سکه خواند.صدور انقالب را دو ر
هـاي صـورت    تواند در تبیین تالش میبه این دلیل  »پخش«نظریه  ،مجموع در

هاي محور مقاومت مفید واقع شود که عمق و گسـتره   گرفته براي مقابله با رسانه
که جمهوري اسالمی ایران در رو به افزایش، دل نگرانی این محافل را از موقعیت 

سازد که  دهد و درعین حال روشن می شان میپرتو تحوالت جدید کسب کرده، ن
و  سـازي تـرس الگو  وجـود دارد کـه از   ایدئولوژیکینگاه  ت،در پس این تحرکا
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هاي مقاومت  رسانه شود. اگر سازي مجدد گفتمان انقالب اسالمی ناشی می نهادینه
تـوانیم چرایـی    مـی  م،را بازوي تبلیغاتی انقالب اسالمی در ابعاد برون مرزي بدانی

هـاي   نها بـراي مقابلـه بـا پخـش شـبکه     آجمله تالش  نش مخالفان انقالب ازواک
بتـداي انقـالب وجـود داشـت و     ا ها از البته این تالش مقاومت را نیز درك کنیم.

مرتجـع عربـی و رژیـم     جبهه واحـدي از کشـورهاي غربـی،    ،حتی در آن مقطع
تشکیل شده  انقالب اسالمی و نظام نوپاي جمهوري اسالمی صهیونیستی در برابر

براي مـدتی بـه حاشـیه    و این ائتالف تضعیف و شکسته  ،که با گذشت زمان بود
 ،این است کـه پخـش   ،شود نکته دیگري که از نظریه پخش استفاده می .رانده شد

کنترل شده نیست. در تطبیق این نظریه با موضـوع رسـانه و    امري ارادي و کامالً
ی، این نکته در تحلیـل اهمیـت زیـادي    هاي مورد نظر انقالب اسالم انتشار ارزش

هاي انقالب اسالمی در سطح منطقـه   پخش و انتشار ارزش ،دارد. به عبارت دیگر
ناشی از تعقیب یـک سیاسـت یـا راهبـرد عامدانـه، هوشـمندانه و        یا جهان لزوماً

مدیریت شده براي صدور انقالب اسالمی نیست که بتوان با تالش بـراي انـزواي   
هـا در دنیـاي آشـوبناك، مکانیسـم      دود کـرد؛ بلکـه ایـن ارزش   آن را محـ  ،ایـران 

تـا زمـانی کـه بـدیل      . از ایـن رو، یابـد  و انتشار مـی دارد خودیاري و خودافزایی 
ـ قدرتمندي براي آن ارا هـاي   تـوان توقـع داشـت کـه بـا سیاسـت       ه نشـود نمـی  ئ

مـانع انتشـار   ی و زدن برچسب خشونت و تروریسم به محور مقاومت راسه ایران
  شد.آن 

هاي مقاومـت   قطع رسانهباید گفت در سطح تحلیل کالن، توان  میدر مجموع 
هاي) رقیب در مقابله هـویتی بـا انقـالب     را حاصل راهبرد کالن گفتمان (گفتمان
  یل دانست.ئاسالمی، محور مقاومت و نابودي اسرا

  
  هاي مقاومت سطح تحلیل خرد قطع رسانه

د اسـتناد و اسـتفاده کشـورهاي خصـم     در سطح تحلیل خرد به بررسی مبانی مور
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هاي مقاومت به تفکیـک هـر یـک از آنهـا      توجیه قطع رسانهبراي محور مقاومت 
  شود. اشاره می

  
  1شبکه المنار
هـاي   مواضـع و سیاسـت   ،و در شـرایط عـادي  اهللا وابسـته اسـت    به حزباین شبکه 

بـازوي  نند مااهللا را در قبال رخدادهاي منطقه منعکس و در وضعیت جنگی نیز  حزب
شاید بتـوان گفـت ایـن شـبکه      .کند اهللا در جنگ نرم و رسانه عمل می تبلیغاتی حزب
مورد هجمه دشمنان محور مقاومت قرار گرفته و حتی بارهـا   ي دیگرها بیش از رسانه

مواجـه   حمالت موشکی و بمبـاران رژیـم صهیونیسـتی   با مراکز فرستنده آن در لبنان 
از سـوي  فشـارهاي بسـیاري را   هاي خود بارها  برنامه. این شبکه براي پخش اند شده

هاي زیادي مواجه شـده   و با محدودیتمتحمل محافل غربی، صهیونیستی و سعودي 
سـت   هـاي ایـن شـبکه از نایـل     پخش برنامه)، 2016(آوریل ترین مورد  تازه در است.

ر پادشـاه عربسـتان د   ،که ملک سـلمان این اتفاق هنگامی رخ داد مصر متوقف شد و 
بـه   ،همین تقارن زمانی 2ت سیاسی، اقتصادي و امنیتی به مصر سفر کرد.ئرأس یک هی

دال  کرد و اخبار منتشره نیز روشنی از نقش عربستان در قطع پخش المنار حکایت می
  د.  این واقعیت بو بر

عربستان را به اعمال فشار بر دولت السیسی بـراي توقـف پخـش     ،چند عامل
اهللا بـه   نخست اینکه عربستان همواره از تبدیل حـزب  .اشتست واد المنار از نایل

در یمـن وحشـت داشـته و    ویـژه  ه هاي شیعه در منطقه ب ی براي دیگر گروهیالگو
در دست گرفتن ابتکار عمل ه اکنون با رشد و تقویت جایگاه انصاراهللا در یمن و ب

. ته اسـت این نگرانی افزایش یاف ،سوي این جنبش هاي سیاسی و میدانی از عرصه
                                                                                                                                         
1. http://www.almanar.com 

به کمک  آنفاصله کمی پخش اي، با  پس از قطع چندساعته این شبکه به اتهام تحریک منازعات فرقه .2
  نک:ادامه یافت. بار دیگر یک ماهواره روسی 

-  Arab satellite drops Hezbollah's Al Manar TV, 6 April 2016, http://en.annahar.com/article/  
348102 -hezbollahs-al-manar-goes-off-air-in-lebair-in-lebanon-after-arab-satellite-drops 

http://www.almanar.com
http://en.annahar.com/article/
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از طریـق   ،اهللا موازنـه در برابـر حـزب    هاي عربستان براي ایجـاد  دوم اینکه تالش
 و در موفـق نبـوده  داعـش و النصـره   ماننـد  هاي تکفیـري   تشکیل و تقویت گروه

در چنـین شـرایطی    .مواردي نتیجه معکوس براي این کشور به همراه داشته است
 ،به مصداق تروریسم است خودهاي مورد حمایت  گروه تبدیل دشاهکه عربستان 

سوم اینکه عربستان در  .در این گرفتاري شریک کنداهللا را نیز  کند حزب تالش می
اهـل   تفوقتالش بود از طریق براندازي دولت سوریه و تشکیل نظامی سیاسی با 

و پیوستگی  اي در برابر دولت شیعه عراق برقرار سازد موازنه ،این کشوردر تسنن 
اما این تالش و طـرح عربسـتان بـا مداخلـه      ؛کندا دچار شکاف جبهه مقاومت ر

با توجه به ایـن مـوارد    .اهللا در جنگ سوریه به شکست انجامید دستانه حزب پیش
توان گفت اعمال محدودیت عربستان علیه المنار بخشی از هجمه بزرگی است  می

اه پخش المنـار  دهد و با ایجاد مانع بر سر ر اهللا انجام می علیه حزب که این کشور
یمن، سـوریه  مانند هاي درگیري  هزکند گفتمان مورد نظر خود را در حو تالش می

   و سایر مناطق پیش ببرد.
ظهـور و بـروز   فضاي کـافی بـراي   زمانی  ،میالدي 1990سال  شبکه المنار در

تازي غرب و نظام لیبرالیسم به  زمینه را براي یکه ،یافت که فروپاشی نظام دوقطبی
ه فـراهم کـرد   نیـز  یعنی رژیم صهیونیستی ،اي آن پیمان منطقه مریکا و همارهبري 

داد کـه   هوشمندانه بود و نشـان مـی   اقدامی کامالً ،آن مقطع المنار در تأسیس .بود
الملـل و   روي نظام بـین   از رخدادهاي پیش مناسبی دوراندیشی ،اهللا رهبري حزب

تحـوالت بعـدي نیـز    . ستدهی به تحوالت داشته ا نقش رسانه در شکل و جهت
چراغ سبز امریکـا بـه رژیـم بعثـی وقـت       ، زیراید کردأیبینی را ت صحت این پیش

صدام براي حمله به کویت و سپس تبدیل آزادسـازي کویـت بـه فرصـتی بـراي      
مدهاي نفتی کشـورهاي عربـی حـوزه    آدر دستیابی بهالمللی و  تشکیل ائتالف بین

هـاي   اولویـت جدیـدي در سیاسـت   خلیج فارس نشان داد کـه خلـیج فـارس از    
هاي جنـگ   لرزه دوم اینکه پس .اي امریکا برخوردار شده است المللی و منطقه بین
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کویت بالفاصله به بحران خاورمیانه و فلسطین کشیده شد و با برگزاري نخستین 
تحـوالت جدیـدي را در ایـن منطقـه و      ،المللـی صـلح در مادریـد    کنفرانس بین

   فلسطین رقم زد.
عقب  90اهللا از تحوالت حساس دهه  موجب شد حزب المنار تأسیسقع وا در

(کـه تبـدیل    نماند و اهداف پشت پرده کنفرانس بـه اصـطالح صـلح خاورمیانـه    
توافق سازش  ،کرد) و متعاقب آن اسرائیل به قدرت هژمون اقتصادي را تعقیب می

 ،حـال  عـین  میان رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان را بـرمال سـازد و در  
در هاي شکست کامل  با آشکار شدن نشانه .گفتمان محور مقاومت را به پیش ببرد

بینـی شـده در    ساله انتقـالی پـیش   پنجکه بنا بود دوره ـ  1997سال روند سازش 
توافق اسلو در این سال به پایان برسد و زمینه براي تشکیل دولـت فلسـطینی بـر    

با تقویت جایگـاه   ،که در عین حال ـ  فراهم شود 338و  242هاي  اساس قطعنامه
رئیس وقت حزب لیکود و بنیامین  ،گرایان اسرائیلی به رهبري آریل شارون تسار

تدریج فرمول مبادلـه زمـین    هب ،رئیس فعلی حزب حاکم لیکود همراه بود ،نتانیاهو
به این صورت، جاي خود را به معادله امنیت در برابر امنیت داد و  ،در برابر صلح

در چنین وضعیتی که فضـاي منطقـه    .یانه و فلسطین را وارد فاز امنیتی کردخاورم
اهللا در یک اقدام مبتکرانه جدید و بـا   حزب ،رفت تر شدن پیش می به سمت امنیتی

مـیالدي   2000در سـال   اي المنار اقدام به پخش ماهواره ،شناسی مناسب موقعیت
در امریکا که بهانـه   2001 سپتامبر سال 11با وقوع حمالت  ،سال بعد یکو کرد 

مشخص شد کـه   گري امریکا و رژیم صهیونیستی فراهم کرد، الزم را براي نظامی
خود را به سالح رسانه  ،ینده تحوالت داشته و از قبلآاز  یاهللا ارزیابی دقیق حزب

  مجهز کرده است.
ي برون مـرزي آن،  ها اي شدن پخش المنار و گسترش فعالیت ماهوارهبه دنبال 

و تحرکــات مافیــاي صهیونیســتی در کشــورهاي غربــی بــراي اعمــال  هــا شتــال
کشـورهاي   2003محدودیت علیه این شبکه افزایش و گسترش یافت و در سـال  
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اروپایی با توجه به تیزرهایی که علیـه رژیـم صهیونیسـتی از ایـن شـبکه پخـش       
 نـد و از پخش آن جلـوگیري کرد نمودند اعالم  شبکه تروریستیالمنار را  شد، می

  .)1395 حموده،(
هاي المنـار گفـت    وزیر وقت فرانسه در توجیه ممانعت از پخش برنامه نخست

هاي این کشور همخوانی ندارد. شوراي عـالی   ها با معیارها و ارزش که این برنامه
بـه   2003نـوامبر   19هاي سمعی و بصري فرانسـه در   نظارت بر تبلیغات و رسانه

شـروط سـختی را    و دادرا اجـازه پخـش اذان    قـط فشبکه تلویزیونی المنار لبنان 
از طـرح قـانونی حمایـت    که دولت فرانسه اعالم کرد  ،اعمال کرد. در همان حال

ستیزي را تبلیغ کنـد از   هر شبکه تلویزیونی که ایده یهودي ،راساس آنبو کند  می
وزارت امور خارجه آمریکا  ،2004در سال . شود هایش جلوگیري می پخش برنامه

هاي تروریستی قرار داد و از پخش ایـن شـبکه در    المنار را در فهرست شبکهنیز 
کـه بـا   ( 2001سـپتامبر سـال    11امریکا بعد از حمـالت   .امریکا نیز ممانعت شد

بیش از پـیش  ) کاران نزدیک به محافل صهیونیستی همراه بود حاکمیت نومحافظه
ایـن  «ژیم مبنی بر ایجاد به رژیم صهیونیستی نزدیک شد و با رویکرد امنیتی این ر

بین تروریسم و حق دفاع مشروع در فلسطین همراهی نشان داد و از ایـن  » همانی
هـاي   اقدام وزارت امور خارجه امریکا در قرار دادن المنار در فهرست شبکه ،دید

  .نبود هتروریستی چندان غیرمنتظر
  

  1شبکه العالم
در ابتدا بـراي  کند،  فعالیت میکه به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی این شبکه 

پوشش تحوالت عراق در زمان اشغال این کشور از سوي امریکا و متحدان غربی 
امـا بـه مـرور زمـان بـا تحـوالتی کـه در ایـن حـوزه و           ؛شد تأسیساش  و عربی

. هاي آن نیز تا حدودي دگرگون شـد  خاورمیانه روي داد اولویتدیگر هاي  حوزه

                                                                                                                                         
1. http://www.alalam.ir/  

http://www.alalam.ir/
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یک حوزه تخصصی براي فعالیت این شبکه تعریـف   بخواهیم چنانچه با مسامحه
حـوزه بحـرین و دیگـر کشـورهاي      توانیم حوزه فعالیت آن را بیشتر در می ،کنیم

 ،عین حال حوزه چالشی بین ایران که دربدانیم عربی واقع در حوزه خلیج فارس 
  . شود آن محسوب می اقمارعربستان و 

العالم بیشترین حجـم   ،گذشتهخالل چند سال  توان گفت در بر این اساس می
درباره تحوالت و انقالب نیمه تمام بحرین منتشـر کـرده و از    ااخبار و گزارش ر

اي آل سـعود و   این طریق مانع از این شـده اسـت کـه سیاسـت بـایکوت رسـانه      
خـواه   اعمال فشار عربستان و دولـت اقلیـت   ،این دید از خلیفه به نتیجه برسد. آل
سـت مشـخص    العالم و جلوگیري از پخـش آن از عـرب  بحرین بر خلیفه در  آل

انقالب بحرین به اطـالع   خواهند روایت و گفتمان ایران از است و دو کشور نمی
ل خلیفـه  آکـه عربسـتان و    در حـالی  و دید افکار عمومی و جامعه جهانی برسـد. 

در قالب شورش علیه حاکمیت مرکزي جلوه  را خواهند جنبش انقالبی بحرین می
هـاي محـور مقاومـت     شبکه العـالم بـه همـراه سـایر شـبکه      ؛معرفی کننددهند و 

جنبش انقالبی بحرین و مطالبات آن کـه مبتنـی بـر     خواهد تصویري واقعی از می
ه دهد ئالملل و حقوق اسالمی است، ارا اصول و موازین حقوق بشري، حقوق بین

  مقبولیت و مشروعیت ببخشد.  ،و از این طریق به این جنبش
هـاي گسـترده ایـن     امریکا که بـا تـالش  در  2001سپتامبر  11از پس حوادث 

سـیا  آغـرب  بـه ویـژه در   هاي نظامی خود در جهـان   آرایی فعالیت کشور براي باز
زیرا ؛ کرد هاي خبري جدید را ایجاب می لزوم ایجاد شبکه همراه بود، )خاورمیانه(

زه با القاعده و تروریسم از اشغال افغانستان که با ادعاي مبارپس امریکا بالفاصله 
ایـن   گرانـه بـود و در   صورت گرفت در پی تعقیب اهداف و راهبردهـاي نظـامی  

عراق را بـه اشـغال نظـامی     هاي کشتارجمعی، به بهانه مقابله با خطر سالح ،تاراس 
ها چـه در بسترسـازي اشـغال     رسانه چنین شرایطی که امریکا از در. خود درآورد

هاي خاص خـود از رونـد جنـگ     غال و ترویج روایتعراق و چه در استمرار اش
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هـاي پرمخاطـب عربـی ماننـد      رسانه ي دیگر،بیشترین بهره را گرفته بود و از سو
 يشدید الجزیره قطر و العربیه عربستان نیز در خدمت امریکا بودند، احساس نیاز

در  .هاي خبري جدید در محور مقاومت پدیـد آمـد   اندازي شبکه و راه تأسیسبه 
براي انعکاس رخدادهاي جنگ عراق پا بـه   2003شبکه العالم در سال  ،تاراس ن ای

هـاي خبـري    اما تنها به آن محدود نشد و ایجـاد اولویـت   ؛عرصه وجود گذاشت
اهللا و ارتـش رژیـم صهیونیسـتی در     وقوع جنگ میان حزبمانند جدید در منطقه 

و  2008هـاي   جنگ میان حماس و رژیم صهیونیسـتی در سـال   ، بروز2006سال 
اي موسوم بـه بهـار    اي جدید در پوشش پدیده گیري تحوالت منطقه شکل ،2014

ــی در ســال  ــه 2010عرب ــاي منطق ــه دارد،  و بازخورده ــان ادام ــه همچن  اي آن ک
   براي شبکه العالم فراهم کرد. را هاي کاري فراتر از عراق حوزه

اسـی جدیـد در   گیري نظـام سی  بعد از سقوط رژیم بعثی صدام در عراق و شکل
اخـتالف و شـکاف    ،سـعودي آن بـه ویـژه   این کشور، بین امریکا و متحدان قطري 

گیري نظام سیاسی جدید عراق با حضور اکثریت  ایجاد شد و این دو کشور با شکل
تأسیس العالم چالش چنـدانی را در  بنابراین  .جامعه شیعه این کشور مخالفت کردند

هاي عربـی و   که از سوي رسانه یهای سازي لشاین عرصه ایجاد نکرد و در واقع چا
اما  مراتب بیشتر بود؛ به ،گرفت در رأس آن قطري و سعودي علیه امریکا صورت می

عراق به سایر  حوزه فعالیت العالم را از ،از زمانی که روند تحوالت بعدي در منطقه
ن را به ها کشاند که بیشتر منافع و مواضع مشترك رژیم صهیونیستی و عربستا حوزه

ـ    تراشی ها و مانع اندازي سنگ گرفت، چالش می تـدریج  ه ها بر سر فعالیـت آن نیـز ب
 2010در سـال   سـت  پخش شبکه العالم از ماهواره عـرب  ،راستا در این  شروع شد.

سـیاي  آ کشـور از  100هـایش بـیش از    ست با مـاهواره  قطع شد. گفتنی است عرب
امـا تمرکـز اصـلی     ؛دهد پوشش میرا ا مرکزي تا خاورمیانه شمال و قسمتی از اروپ

  .روي کشورهاي عربی استر ها ب ماهواره
بـود کـه   داده هـایی را   پیش از این، کنگره امریکا درخواست تحـریم مـاهواره  
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بـه همـین دلیـل،     .شـود  مریکا از طریق آنها پخـش مـی  اهاي مخالف دولت  شبکه
ی را براي بررسـی  نشستدر قاهره  ،2009رسانی عرب در اوایل سال  وزراي اطالع

 اي بـراي نظـارت بـر    منطقـه  ایجـاد دفتـر  در راسـتاي  پیشنهاد مصـر و عربسـتان   
اتفـاق  این  .هاي بیشتر برگزار کرد اي عربی و اعمال محدودیت هاي ماهواره شبکه

علت اجـراي عملیـات سـرب گداختـه در      که رژیم صهیونیستی بهرخ داد زمانی 
تحت شـدیدترین   ،در غزه 2009ه سال ژانوی 17تا  2008دسامبر سال  27فاصله 

انتقادهاي جهانی قرار داشت و شبکه العالم نیز در افشاي جنایات این رژیم براي 
بـا توجـه بـه اینکـه      ایفـا کـرده بـود.   را نقش اساسی  ،افکار عمومی جهان عرب

اهللا بر  خواستند تجربه پیروزي حزب هاي مقاومت فلسطینی در این جنگ می گروه
عربستان به عنوان یکـی   کنند، تکرار 2006در خالل جنگ سال  را ارتش اسرائیل

سـمپاتی بیشـتري بـه ایـن رژیـم نشـان        ،هاي شکست خورده این جنگ از طرف
 کـرد.  این تمایل را آشکار نمـی  ،مانند زمان کنونیهرچند که در آن مقطع  ؛داد می

 ذار بود،گتأثیرست  رسد در قطع پخش العالم از عرب عامل دیگري که به نظر می
استفاده  ثر این شبکه در تبیین حقانیت مواضع جمهوري اسالمی ایران درؤنقش م
   اي براي افکار عمومی جهان عرب بود. میز از انرژي هستهآ صلح

  
  وي شبکه پرس تی

آن  رأسکشورهاي غربـی و در   ،اي طرف اصلی ایران در موضوع هسته زمانی که
نیـاز   ،ل کنونی ظهور و بروز نیافته بـود امریکا بود و نقش مخرب عربستان به شک

حقانیت مواضع جمهوري اسالمی ایـران   اثباتراستاي  به توجیه افکار عمومی در
اي موجب شد که صدا و سـیماي جمهـوري    میز از انرژي هستهآ در استفاده صلح

مـیالدي بـه نـام     2007اولین شبکه انگلیسی زبان خود را در سـال   ،اسالمی ایران
این زمینـه   هاي دیگري نیز در البته ضرورت. اندازي کند  و راه أسیستوي  تی پرس

کست خـورد  شجمله اینکه راهبرد نظامی امریکا در جنگ عراق  وجود داشت؛ از
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 جمعـی مـورد ادعـاي امریکـا در     هاي کشـتار  یافت نشدن سالح ،در عین حال و
گرفتـه   همچنین این احتمال قـوت  .برده بود سؤالمشروعیت جنگ را زیر  ،عراق

اي  گونـه  کاري و به هاي کشتارجمعی عراق دست بود که اطالعات مربوط به سالح
ي از سـو  پذیر سازد. چیده شده بود که حمله نظامی امریکا را به این کشور توجیه

که (میالدي  2006شکست تاریخی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ سال  ،دیگر
نـه تنهـا از    )همـراه داشـت   تشکیل کمیته تحقیق بررسی شکست در جنگ را بـه 

 داد، خبـر مـی   گیري تحوالت میدانی در عرصه بحران خاورمیانه و فلسـطین  شکل
هـاي   تبیـین دسـتاوردها و موفقیـت   راسـتاي   رسـانی جدیـد در   بلکه لزوم اطـالع 

آغاز بحران مسـکن در امریکـا    .کرد ایجاب می اندازي این شبکه را راه و اهللا حزب
بـه ویـژه   ي آن به سایر شرکاي اقتصادي این کشور میالدي و تسر 2008در سال 

قرار  تأثیردر اروپا که کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را یکی پس از دیگري تحت 
 99هاي اعتراضـی موسـوم بـه یـک درصـد در برابـر        گیري جنبش داد و به شکل
وي فراهم کـرد   تی براي شبکه نوپاي پرسرا عرصه فعالیت جدید  ،درصد انجامید

بسـیار   ،این شبکه همانند العـالم و المنـار   تأسیسینجا نیز مشخص شد که و در ا
اي  از نیازهاي رسانه یارزیابی درست ،بجا و ضروري بوده و رهبري محور مقاومت

  جدید داشته است.
هـاي زیـرین    انعکاس الیه وي در تی پس از مشخص شدن نقش و جایگاه پرس 

سـر راه  بر هاي دوگانه آنها  یاستشدن س هجوامع غربی و همچنین به چالش کشید
هاي  اي یا نقد عملکرد دولت میز از انرژي هستهآ هاي ایران براي استفاده صلح تالش

هاي ضد صلح رژیم صهیونیستی در  چون و چرا از سیاست هاي بی غربی درحمایت
خبررسـانی ایـن   برابـر  هـا در   سازي ها و محدودیت اندازي تدریج سنگ هفلسطین، ب
پخـش ایـن شـبکه     یکی پس از دیگري از ،غاز شد و کشورهاي اروپاییآشبکه نیز 

در  اي هیسپاسـت  شرکت اسپانیانی خدمات ماهواره ،راستا در این  جلوگیري کردند.
هـاي بـرون مـرزي انگلیسـی      پخـش شـبکه   ،یـک طرفـه   و یک اقـدام غیرقـانونی  
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ایـن شـرکت   بیشـتر سـهام   . قطع کرد وي را زبان هیسپان تی وي و اسپانیایی تی پرس
همان طور که گفتـه شـد   ست خریداري شده بود که  توسط شرکت فرانسوي یوتل

برعهـده دارد.   اسـرائیلی  ـ میشل دي روزن با تابعیت دوگانه فرانسويرا ریاست آن 
مریکـایی خریـداري   اهاي  بخشی از سهام آن توسط شرکت هشرکت آسیاست نیز ک

هـاي ایرانـی در قـاره     و سایر شبکهوي  تی پرس قطع پخش شبکه  اقدام به ،شده بود
البته ماجرا به اینجا خـتم نشـد و برخـی از کشـورهاي     ). 1391سرافراز، ( آسیا کرد

هاي ایرانـی   بر پخش شبکه یهاي مضاعف اروپایی به صورت انفرادي نیز محدودیت
تحت فشار دولت آلمان ) BLM(هاي مونیخ  اداره رسانها، راست در این  .اعمال کردند

قطـع   )SES Astra( را از مـاهواره سـس آسـترا    وي تی ال دستور العملی پرسبا ارس
وي را از پخـش داخلـی خـود     تـی  شـبکه پـرس   ،انگلیس نیز در اقدامی مشابه. کرد

ایـن امـر بـه دلیـل     « وي تـی  وقت اتاق خبر پرس مدیر ،به گفته عمادي .حذف کرد
هـاي مربـوط بـه     یوي از تحوالت روز اروپا شـامل نـاآرام   تی پرس پوشش گسترده 

وي در  تـی  پـرس  ها و ریاضت اقتصادي و در خود آلمان، پوشـش گسـترده    سیاست
بـه   .»جریان ماجراي شهادت مروه الشربینی شهیده حجاب در آلمان صورت گرفت

هایی است  شبیه شرایط پخش تمام شبکه وي کامالً تی شرایط پخش پرس ،گفته وي
سـابقه بـراي    یک بهانـه بـی   ،مجوزمسئله شود و  آسترا پخش می که از ماهواره سس

مواضـع  . )1390عمـادي، ( وي بـوده اسـت   تی برخورد با صداي مستقل شبکه پرس
بـه گفتـه    ایـن واقعیـت بـود.   تأیید نیز دال بر  )اداره ارتباطات بریتانیا(بعدي آفکام 

وي بـا جـدیت از سـوي وزارت امـور خارجـه       تی پرس تعطیلی  ،مسئوالن این نهاد
در وزارت امور خارجـه انگلـیس    طبق اسناد ویکی لیکس، .شد یري میانگلیس پیگ

وي را در انگلیس بر عهـده   تی پرس که مأموریت پیگیري قطع  به دیپلمات امریکایی
هـایی بـراي محـدود کـردن      جـوي راه و مـا در جسـت  «گفته شده بـود کـه    ،داشت
اي  گیرانـه  ختاما انگلیس اسـتانداردهاي بسـیار سـ    ؛وي هستیم تی پرس هاي  فعالیت

شوند که اداره امنیت ملی تهدیـد   مجوزها فقط وقتی لغو می. ها دارد براي لغو شبکه
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در . المللـی باشـد   قوانین بین و شود یا اینکه واگذاري مجوز خالف قوانین انگلیس
ولـی اگـر    ؛وي شود تی پرس تواند شامل  حال حاضر هیچ کدام از این دو مورد نمی

توان بـا توجـه بـه     هاي آتی تصویب شوند، می ایران در ماه هاي بیشتري علیه تحریم
اعمـال ایـن    ).1389(سالمی،  هاي جدید، مواردي را براي انطباق ایجاد کرد ضابطه

امـا در همـان    ؛شـد  ها به نام امریکا و اتحادیه اروپا تمام مـی  ها و تحریم محدودیت
ونیستی و شـخص  اطالعات و مستنداتی وجود داشت که از نقش مافیاي صهی ،حال

 داشـت.  ست در این ماجرا پـرده برمـی   اي یوتل مالک شرکت رسانه ،میشل دوروزن
اي آرکیـوا   به شرکت خدمات رسانه) 1391مهر  24( 2012اکتبر  15 این شرکت در

 بـا ایـن   .وي را متوقف کنـد  تی پرس دستور داد پخش چندین شبکه ایرانی از جمله 
هـاي   ایـن تصـمیم بـر مبنـاي تحـریم     که کرد  حال این شرکت در بیانیه خود اعالم

شـده اسـت.گوردن    اي فرانسه اتخاذ یید اداره پخش رسانهأشوراي اتحادیه اروپا و ت
وي در دسـامبر   تـی  پرس اي با  گر امور اطالعاتی در امریکا طی مصاحبه تحلیل ،داف

سـت پـرده    از ابعاد دیگري از نقـش و نفـوذ مافیـاي صهیونیسـتی در یوتـل      2012
ست، شرکتی است که دستورکار  اي یوتل کمپانی خدمات ماهواره« :گفت اشت وبرد

ست یـک   یوتل. شود هاي تندروي اسرائیلی دیکته می از سوي گروه ستها آن مدت
در حقیقـت   ولی گوید که اروپایی است ست می یوتل. شخص است نه یک شرکت

فرانسـوي بـه   ست شخصی که نام وي  میشل دو روزن، رئیس یوتل. اسرائیلی است
داران  سـت نهـادي اسـت بـا سـهام      یوتل. رسد، یک شهروند اسرائیلی است نظر می

گرایـان افراطـی نظـامی از رژیـم      ملی و هاي تندرو لی؛ شرکتی است که گروهاسرائی
ها بـه آن دیکتـه کـرده و     هاي خود را مدت سیاست ،لیکودیست نتانیاهو در اسرائیل

هـاي خـدمات    نامـه خـود بـه شـرکت     در میشـل دورزن  ).1391داف، ( »کننـد  می
اي ایـران   هـاي مـاهواره   از آنها خواست تا شـبکه  آفریقا اي در آسیا و شمال  ماهواره

وي را مورد تحریم قرار دهند. وي همچنـین از   تی پرس ویژه شبکه انگلیسی زبان  به
هاي فرهنگی و اجتمـاعی ایـران شـامل     ست خواست شبکه اي گالف شبکه ماهواره



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

65
، بهار 

1395
  

 

 

 164  

 

 

اي  از روي پخش ماهواره آفریقا م و الکوثر را نیز در منطقه خاورمیانه و شمال فیل آي
 :وي گفـت  تـی  پـرس  به  channel.orgاي  دبیر سایت رسانه ،دانی شچتر. حذف کنند

خواهد ایران را منزوي کند و جلوي مردم جهان را بگیرد تا نشنوند ایران  غرب می«
البته اعمال محدودیت و تحـریم تنهـا    ).1391شچتر،(» خواهد بگوید چه چیزي می

ـ هـاي گوگـل و اپـل نیـز ارا     هاي تلویزیونی ایران محدود نشد و شرکت به شبکه ه ئ
ایـن  . پلـی متوقـف کردنـد    اسـتور و گوگـل   هـاي ایـن شـبکه را روي اپ    اپلیکشین

  .را دلیل این اقدام خود اعالم کردند 1»پراکنی نفرت«ها پخش مطالب حاوي  شرکت
  

  2نشبکه المیادی
اخبـار و   ،تـر  اي این شبکه با دید کالن و فراتر از المنار و العالم و با رویکرد حرفه

تحوالت غرب آسیا و فراتر از آن را پیگیري و بـراي مخاطبـان تشـریح و تبیـین     
مواضع محور مقاومت در خطوط خبـري و تحلیلـی ایـن شـبکه چنـدان       .کند می

ـ  نیسـت و بـا آن  ارتبـاط   امـا بـی   ؛آشکار نیست همـین   ن شـبکه بـا اسـتفاده از   ای
 وتـاهی مدیریت غسان بن جدو توانسته اسـت در مـدت ک  با اي  هاي حرفه تکنیک

رقیبـی   بـه  هاي خبري در جهان و منطقـه ارتقـا دهـد و    خود را به تراز اول شبکه
الجزیـره   العربیـه سـعودي،  مانند هاي پرآوازه غربی و عربی  سرسخت براي شبکه

غـاز و ادامـه   آدر واقع مقتضـیات ناشـی از    یل شود.سی انگلیس تبد بی قطر و بی

                                                                                                                                         
ـ  و نفـرت  اشـاعه  بحث ،مقاومت محور هاي رسانه قطع براي استناد مورد اصلی مبانی از یکی .1  رویجت

 تحریـک  علیـه  قـوانینی  اروپـایی،  کشورهاي از بسیاري در. است غربی کشورهاي درویژه  به نژادپرستی
 بـه  کـه  کیفـري  قـوانین  گونـه  این وجود گران تحلیل برخی نگاه از که دارد وجود نژادي نفرت احساس

 به دموکراتیک هايالگو مروجان از را اروپایی کشورهاي اند،  شده ) معروفSpeech Lawsگفتار ( قوانین
 و متعصـبانه  گفتارهـاي  میـان  تمـایزي  قوانین، این زیرا ؛کند می تبدیل سانسور بر مبتنی الگوهاي پیروان

 تـاریخی  هـاي  زمینـه  در ویژه به تحقیق امکان کردن محدود بر عالوه و شوند نمی لئقا سازنده انتقادهاي
 گـو، و گفت باز فضاي از را اروپا اجتماعی ـ سیاسی فضاي نهایت، در دوم، جهانی جنگ وقایع با مرتبط
 همین ذیل نیز هولوکاست انکار با ضدیتموضوع . کشاند می خودسانسوري فضاي به کنکاش و مناظره
 ایـن  بـه  اسـتناد  با یهودي و صهیونیستی هاي گروه فشار با زیادي افراد تاکنون و است طرح قابل عنوان
  .اند شده مجازات و محرومیت دچار قانون

2. http://www.almayadeen.net 

http://www.almayadeen.net
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و خاورمیانه که تحوالت جدیـدي را در ایـن    آفریقا هاي مردمی در شمال  خیزش
اي را بـراي محـور    سـابقه  هـاي بـی   منطقه و جهان رقم زد و در عین حال چـالش 

در سوریه به عنوان قلب و خط میـانی ایـن محـور پدیـد آورد،     ویژه به مقاومت 
اي محور مقاومـت فـراهم    توان رسانه يارتقابراي این شبکه را  تأسیسموجبات 

هاي محولـه   و مسئولیت مأموریتموفقیت این شبکه در انجام  . عالوه بر این،کرد
مقابلـه بـا    ،آن عربستان رأسمقاومت و در  موجب شد مخالفان و دشمنان محور

در دستور کار قـرار   هاي مقاومت را نیز همانند سایر شبکه تأسیساین شبکه تازه 
  ست جلوگیري کنند.  ست و عرب هاي نایل دهند و از پخش آن از طریق ماهواره

گیـري   پا به عرصه وجود گذاشت کـه شـکل  و زمانی  2012المیادین در سال 
سو به سقوط دومینووار  از یک آفریقا هاي اعتراضی در خاورمیانه و شمال  جنبش

کشورهاي انقـالب زده را در   ،از دیگر سو برخی از دیکتاتورهاي عرب انجامید و
هاي داخلی قرار داد و در مواردي وارد جنگ داخلی کرد. غسـان بـن    مدار ناامنی
کرد و نقش اساسی در مشهور کردن  براي شبکه الجزیره قطر کار می جدو که قبالً

اهللا داشـت، بعـد از    میان اسـرائیل و حـزب   2006این شبکه در جریان جنگ سال 
المیـادین را  شـبکه   ،ز این شبکه به همراه تعداد دیگري از همکاران خودجدایی ا
گیري  با بهره همان طور که گفته شد کرد و در خالل چند سال گذشته نیز تأسیس

هـاي پـرآوازه    از تجارب قبلی خود توانست این شبکه را به سطح و تـراز شـبکه  
 حـالی  بزند. در نها نیز جلوالجزیره و العربیه برساند و در مواردي از آمانند عربی 

تحوالت مربوط بـه جنـگ    ،اي که الجزیره و العربیه با زیر پاگذاشتن اصول حرفه
دهند و در اغلب موارد به جاي انعکـاس بـه    مغرضانه پوشش می سوریه را کامالً

بندي خود را بـه اصـول    پايتوانست در مقابل المیادین  ،زنند جعل خبر دست می
به دنبـال  خود را نزد مخاطب حفظ کند.  گاهجایبه دنبال آن  و نشان داده اي حرفه

هاي عربستان علیه این شبکه نیـز   سازي ها و تحریم اندازي سنگها،  همین موفقیت
هـاي المیـادین از    شروع شد و این کشور ابتدا با بهانه کردن انتقاد یکی از میهمان
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دین از مـاهواره  بـه قطـع المیـا    ،94م حـج سـال   راسممدیریت این کشور در  سوء
ماننـد  هـاي غربـی و صهیونیسـتی     ست دست زد و سپس با کمـک شـرکت   عرب
هاي کاربري این شبکه در فضاي مجازي  بوك اقدام به مسدود کردن حساب فیس
ست را نیز  اي نایل شبکه ماهواره ،همچنین عربستان با پرداخت رشوه به مصر. کرد

پادشـاه   ،یان سـفر ملـک سـلمان   جر در. به قطع پخش شبکه المیادین مجبور کرد
از بار دیگـر   هاي المنار پخش برنامه، 1395سال فروردین  20عربستان به مصر در

مدعی شد علت این تصـمیم   ست شرکت نایل .ست مصر متوقف شد ماهواره نایل
هـایی   نقض قرارداد امضا شده بین طرفین از سوي شبکه المنـار و پخـش برنامـه   

اما ابراهیم فرهت، مدیرعامل المنار به  .شود می اي اختالفات فرقهب جاست که مو
اي و هـیچ   این اقدام، تصمیمی سیاسی اسـت نـه حرفـه   «خبرگزاري فرانسه گفت 

ایـن بخشـی از مشـکالت     .گرایانه نـدارد  طلبانه و فرقه هاي جدایی ربطی به بحث
  ). 1395فرهت، ( »ها هم کشیده شده است سیاسی در منطقه است که به رسانه

 میلیارد دالري امضا شده در جریان سفر ملک سـلمان بـه مصـر    20دادهاي قرار
فروش  نشان داد که قطع المنار در چارچوب این قراردادها معاوضه و به نوعی پیش

پادشـاه عربسـتان   « :هاي السفیر، البناء و االخبار لبنان فاش کردند روزنامه شده است.
ست  خواستار قطع پخش المنار از نایل ،با پرداخت چهار میلیارد دالر به دولت مصر

ست را مرتبط  کانال یک تلویزیون اسرائیل نیز اقدام نایل ).1395تقریب، ( »شده بود
عبـدالفتاح السیسـی کـه در    که با سفر پادشاه سعودي به مصر خواند و تصریح کرد 

قطع پخش المنار، کمک چهار میلیارد دالري را کـه قـرار    يدر ازا ،بدهی غرق شده
  ه است.دریافت کرد ،د عربستان به ارتش لبنان بدهدبو

هـاي محـور    شـود کـه رسـانه    مشـخص مـی   هگفته شـد مطالب مجموع از  در
هـاي محـور    بدیلی را در تبیین و پیشبرد مواضع و سیاسـت  مسئولیت بی ،مقاومت

اند و به همین علت مخالفان و دشمنان مقاومت بـرخالف   همقاومت بر دوش گرفت
ها به عنوان رکن چهـارم   زادي رسانهآ آزادي بیان و ود که دم ازمواضع اعالمی خ
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تمـام   ،در موارد مقتضی کنند و عمل برخالف آن عمل می زنند، در ی میراسدموک
 .گیرنـد  مـی  کـار ه هاي مقاومت ب تالش خود را براي خاموش کردن صداي رسانه

هاي مقاومت است  گذاري رسانهتأثیراذعان به قدرت  نها بیانگرآالبته این برخورد 
  ي بکاهند. تأثیرکوشند از چنین  اي می نها با اعمال محدودیت رسانهآواقع  و در

  
  المسیره 

 ،طـور تخصصـی   شد و به تأسیساین شبکه بعد از تجاوز نظامی عربستان به یمن 
زمانی  کند. اخبار و تحوالت سیاسی و نظامی جنگ یمن را پیگیري و منعکس می

 ،که احساس شد که عربسـتان بـا تحمیـل جنـگ بـر یمـن      این شب تأسیسنیاز به 
هاي جنگ و روند آن را وارونه نشان داد و در مـوارد   حقایق مربوط به پیش زمینه

هـاي خـود بـه جعـل خبـر       ها و ناکـامی  متعدد براي سرپوش گذاشتن بر شکست
نهـا را کـامال   آهاي غربی  عربستان با خرید سکوت رسانهعالوه بر این،  .پرداخت

اي را در دست بگیرد. در چنـین   عل کرد و از این طریق کوشید انحصار رسانهمنفً
شـبکه المسـیره تمـام     تأسیسجنبش انقالبی یمن به رهبري انصاراهللا با  ،شرایطی

اي  بـرداري از تجـارب رسـانه    هاي عربستان را نقش بر آب کرد و بـا بهـره   برنامه
کوتاه خود را به یک شبکه  اهللا توانست در فرصتی حزببه ویژه محور مقاومت و 

اي عربسـتان را در جنـگ یمـن     موفق در حد خودش تبدیل کند و انحصار رسانه
اي بـه انـدازه المسـیره     شاید هیچ شبکه ،مقاومت هاي محور در بین شبکه بشکند.

سـازي از   خود را با عربستان درگیر نکرده و در چنین شرایطی هـر گونـه چـالش   
در همـین  نبـوده اسـت.    انتظار ه این شبکه دور ازسوي عربستان و عوامل آن علی

  ست متوقف شد. پخش این شبکه از روي ماهواره نیل 1394در اردیبهشت  ،تاراس 
  
  ري یگ نتیجه

هاي مقاومت در دو سطح خـرد و کـالن مـورد     چرایی قطع رسانه ،این نوشتار در
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گیـري   شـکل ها و مقاطع زمانی  در سطح خرد با مطالعه زمینه .بررسی قرار گرفت
هـا بـا هـدف مشخصـی      هاي مقاومت مشخص شد که هریک از این رسانه رسانه
ه فعالیـت و  زاندازي شدند و بالفاصله بعد از کسب موفقیت در حـو  و راه تأسیس

گشتند. مواجه با چالش خود از سوي مخالفان و دشمنان محور مقاومت  مأموریت
فرت، اشاعه تروریسم، دامن زدن هاي مختلفی مانند انتشار ن به بهانهآنان همچنین 

هـایی نیـز    با محدودیت ...هاي ضد ایرانی و اي، پیروي از تحریم به منازعات فرقه
وزیر وقـت فرانسـه در    نخست ،2003که گفته شد در سال  همچنان .بودند مواجه

هـا بـا معیارهـا و     هاي المنار گفت که ایـن برنامـه   توجیه ممانعت از پخش برنامه
وزیـر امـور خارجـه     ،کشور همخوانی ندارد یا اینکه عادل الجبیـر هاي این  ارزش

هاي خصمانه دولت متبوع  عربستان در مصاحبه با شبکه العربیه در توجیه سیاست
ایران را به صدور انقـالب خـود مـتهم    کشور خود علیه جمهوري اسالمی ایران، 

قطـع ایـن    دارد. پـرده برمـی   ایـن کشـور   ایـدئولوژیک نگاه  ازاین مسئله کرد که 
 مشـغول شـدت   بـه  اي ها زمانی اتفاق افتاد که هـر یـک از آنهـا در عرصـه     رسانه
آن  رأسهاي غرب و در  سازي بودند که با منافع و سیاست رسانی و شفاف اطالع

سـت در   قطـع المنـار از نایـل    امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در تضاد بود.
عنـوان بـازوي تبلیغـاتی     این شبکه به .دآستانه سفر ملک سلمان به مصر اتفاق افتا

و هاي صحنه سوریه داشته اسـت   روشن کردن واقعیت نقش اساسی در ،اهللا حزب
ه چهره شیطانی از ئهاي تبلیغاتی عربستان را در ارا اساس سیاست ،این روشنگري

شبکه تلویزیـونی   ،به همین ترتیب برد. می سؤالدولت و نظام سیاسی سوریه زیر 
سـازي تحـوالت    انی قطع شد که این شبکه نقـش مشـابهی در شـفاف   المسیره زم

حقانیت مردم و انقالبیـون   غاز جنگ برآ اینکه از ، به ویژهجنگ یمن داشته است
هـاي محـور    دیگـر رسـانه   یمن به رهبري انصاراهللا سرپوش گذاشته شده اسـت. 

قربـانی همـین    نیـز  انـد  مقاومت که با چـالش قطـع پخـش برنامـه مواجـه شـده      
ر فضاي خرید د(که  قطع العالم به این علت صورت گرفت اند. سازي شده افشف
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خلیفـه و   گرانـه رژیـم آل   از اقدامات سرکوب )ها از سوي عربستان سکوت رسانه
ـ  برداري شده بود. سعود علیه مردم بحرین پرده آل ملی کـه در  أنکته قابل توجه و ت

خـورد   مت به چشم میهاي مقاو سازي براي پخش رسانه بررسی روند محدودیت
ایـن زمینـه    این است که هرچه به عقب برگردیم نقـش محافـل صهیونیسـتی در   

ــه زمــان حــال مــی  ؛شــود پررنــگ مــی رســیم نقــش عربســتان در  امــا هرچــه ب
دهد  نشان میمسئله این  شود. هاي مقاومت بیشتر می سازي علیه رسانه محدودیت

ز مسئولیت رژیم صهیونیستی اي ا اي نیز بخش عمده که عربستان در عرصه رسانه
اسـت. البتـه    نیابتی را در این خصوص برعهـده گرفتـه    و وظیفهمافیاي یهودي  و

مقابله با همه ابعاد محور  جایگاه عربستان در اینکه چه عواملی باعث شده نقش و
تـر از رژیـم    فراگیرتـر و علنـی   اي و تبلیغـاتی آن،  مقاومت از جمله ابعـاد رسـانه  

هـاي محـور    اما شاید بتوان گفت رسانه ؛طلبد بحث مستقلی میصهیونیستی باشد 
متفـاوت فعالیـت   بـه صـورت   هـاي جغرافیـایی    مقاومت با وجود اینکه در حوزه

گیرند که درگفتمـان   نشات مینیز یک مبانی ارزشی واحد و یکپارچه  از ،کنند می
اومـت  هاي مق انقالب اسالمی ظهور و بروز یافته است. همچنین هر یک از رسانه

هـاي رژیـم صهیونیسـتی و     کنند که اهـداف و سیاسـت   فعالیت می یهای در حوزه
ایـن   . از این رو،گیرند عربستان را چه به صورت جدا و چه مشترك به چالش می

نیز چه با مشارکت هم و چـه  ) خاورمیانه(ساز عرصه غرب آسیا آشوب بازیگر دو
هاي مختلف در مسیر  به شیوهگیري از توان دیگر کشورهاي عربی و غربی  با بهره

کننـد و در مـواردي بـه قطـع ایـن       تراشی مـی  هاي مقاومت مانع خبررسانی رسانه
تاي گفتمان انقالب اسالمی راس ها در  نجا که این شبکهآاز . آورند ها روي می شبکه

ها بلکه از تسـري گفتمـان    هاي مخالف نه از این رسانه رسانه ،کنند ایران عمل می
  . می وحشت دارندانقالب اسال

تراشـی صـاحبان    نکته قابل توجه دیگـر در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه مـانع       
هاي خبـري وابسـته بـه     اي غربی و عربی سر راه شبکه هاي پخش ماهواره شرکت
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هاي وابسـته بـه    شود که دولت محور مقاومت بار دیگر این ضرورت را یادآور می
باید از مـاهواره پخـش مسـتقل    آن جمهوري اسالمی ایران  رأساین محور و در 

از  .دهنـد   افزاري خود را در این زمینه ارتقـا  هاي سخت برخوردار شوند و سامانه
مندي  بهرهدر راستاي هاي ایران براي توسعه فناوري موشکی خود  تالش ،این دید

  قابل درك است. از خدمات ماهواره مستقل کامالً
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