
1 
 
 

 

 اومته مقنظریا بفارسی زبان های بازخوانی مواجهه راهبردی شبکه

 سی فارسی و من و تو(بیبی های)با تأکید بر شبکه

 2مسعود معینی پورو  1محمد جلیلی

 9222اسفندماه  23، شماره 32پژوهشی علوم سیاسی، دوره  -پذیرش شده در فصلنامه علمی 

  :چکیده

الملل است. ها در نظام بینقدرتالملل، تبیین چگونگی مواجهه میان های دانش سیاست بیناز جمله کاربست

 اندرداختهاین مواجهه پهایی که به چگونگی استفاده از فرهنگ به مثابه یک متغیر اثرگذار در طیف گسترده نظریه

 ای رامالحظهقابل قدرت نرم و... ـ ادبیات نظری متقن و  ،های پسااستعماریـ از نظریه هژمونی گرامشی تا نظریه

بعاد اصالتا فرهنگی که از ا ـ به مثابه یک متغیرِ مفهوم و نظریه مقاومت در جهان اسالم ظهور. با اندهتولید کرد

که از  بوجود آمدهالملل ، نظام مسائلی حول محور آن در روابط بیننظامی، اقتصادی و... نیز برخوردار است ـ

ه به این مسئله پرداخت حاضر در پژوهشدو سوی این مفهوم است.  در جمله مهمترین آنها، رقابت میان بازیگران

کامیابی یا ناکامی بر توانند  ـ چگونه می قویتای( ـ در دو سوی تضعیف و تها )دیپلماسی رسانهشود که رسانهمی

فارسی )رسانه دولتی( و سی بیدو رسانه فارسی زبان بی بدین منظور؟ تاثیر نهند المللمتغیر مقاومت در نظام بین

ها در بعد مقاومت، با استخراج متغیرهای موثر از منظر این رسانه انتخاب شده و تو )رسانه خصوصی(شبکه من و 

یرد. گمورد تببین قرار میدر جهت تضیعف نظریه مقاومت در جمهوری اسالمی ایران  آنهافرایند کنگشری 

ن بیدر بازه زمانی  شبکه دو این از گزارش خبری و برنامه تولیدی ۵۲۱ مضامین محتواییهای تحلیلی از میان داده

دهد که پنج دسته اصلی ها)دستاورد پژوهش( نشان میگردآوری شده است. تحلیل این داده 98-89های سال

فی من رویکردیبه نحو معناداری با  ،ضمن رفتاری آگاهانهمطرح شده در نظریه مقاومت مقام معظم رهبری، در 

 اند.ها بازتاب داده شدهرسانهریبی در این تخ ی ـتشکیک ایو رویه

 ت.مقاومالملل، قدرت نرم، رسانه، روابط بین: کلمات کلیدی
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 مقدمه

 ییابی به منافع، اهداف، و در نهایت جایگاهدست برای آن محیطِ بازی و اقدامِ کنشگران و بازیگران ،المللنظام بین

ثر از دارد. قدرت نسبی نیز متأ هابا میزان قدرت نسبی آن ی مستقیمهای کنشگران، ارتباطبهتر و باالتر است. بازی

های قدرت هایی است که یک بازیگر از محیط داخلی خود به دست آورده است. بهره مندی از شاخصشاخص

م کنترل و تغییر آن را فراه ،امکان تسری آن به محیط پیرامون و اثرگذاری بر آن و در صورت امکان ،نسبی

الملل قابل تطبیق است. جمهوری اسالمی ایران به عنوان ر بر چگونگی کنشگری ایران در نظام بینآورد. این اممی

فرایندهای جدیدی را برای دستیابی به اهداف و  گری با هدف تغییر وضع موجود ـ متأثر از انقالب اسالمی ـبازی

 -های جهانی فراهم آوردهای قدرتکه آزادی عمل را بر-الملل تاب آوری در مقابل آنارشی حاکم بر نظام بین

خلق کرده است. از جمله مهمترین مفاهیم در درون این فرایند، ایده مقاومت است، که ایران کانون ابداع و ایجاد 

رو در رقابت میان ط پیرامونی خود، آن را تکثیر نماید. از اینتوانسته در محی است کهبوده آن در چهار دهه اخیر 

جه و قطعا با تو گرفته استجهانی، مفهوم مقاومت در کانون مواجهه مبتنی بر قدرت نرم قرار های ایران و قدرت

ای رخ ، بخش قابل توجهی از کنشگری دو بازیگر در فضای رسانهآنبه وضعیت جهانی شدن و اهمیت رسانه در 

مار به شدیپلماسی عمومی اجتماعی و در حوزه اهداف دیپلماتیک  ها بهترین ابزار تحققرسانهچراکه دهد. می

الملل و نیز تحلیل و تبیین تحوالت م بینرقابت موجود در میان کنشگران نظ فهم نوع منازعه و ،به دیگر بیانآیند. می

  فضای جهانی شده و ابزارهای آن از جمله رشد تکنولوژی و گسترش آن است. درکالملل، نیازمند نظام بین

اثرگذاری بر مفهوم مقاومت با استفاده از ابزار رسانه،  ادن چگونگیهش حاضر به منظور نشان ددر پژو

گیرد؛ تا نشان داده شود که مورد بازخوانی قرار می« بی بی سی فارسی»و « من و تو»ای دو شبکه های رسانهکنش

باشند. از چگونه در صدد اثرگذاری بر مفهوم مقاومت در آثار تولید شده خود می انگلستان زبانفارسیهای رسانه

های عمده این رو در پژوهش حاضر پس از ارائه بحثی در مورد نظریه مقاومت، ابعاد این نظریه معرفی و شاخص

تمرکز این  گیری ونوع جهت ،ای این دوشبکه. سپس در بررسی محتوایی تولیدات رسانهگرددآن شناسایی می

محتوای تولیدشده از رسد که شود. به نظر میاستقراء و تحلیل می ،های نظریه مقاومتها نسبت به شاخصشبکه

داشته و بر این اساس تمرکز بر  ریزیخودآگاهی و برنامه ،نسبت به رویکرد مقاومت این دو شبکهسوی 

های تولید شده و مفاهیم بنیادین موجود میان برنامههای نظریه مقاومت تصادفی نبوده بلکه رابطه معناداری شاخص

. ۵ شود عبارتند از:مهمترین عناصری که در بحث مقاومت به آن پرداخته می. دهددر نظریه مقاومت را نشان می
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 هایراهپیمایی و انتخابات) حضور مردم در صحنه .۳ قدس نیروی و پاسداران سپاه. ۲ نگهبان شورای و رهبری

 نشان پژوهش هاییافته. اسالمی ـ ایرانی فرهنگ و زنخانواده، . ۱ علمی پیشرفت و اقتصادیتحریم. ۴ و...( مردمی

رویکرد تخریبی و تضعیفی دارد. به این بیان که  ایران در مقاومت عناصر به نسبت مذکور هایرسانه که دهدمی

 ردرویک با تطبیق در تو و من تلویزیون و فارسی سیبیبی هایشبکه از مستخرج مضامین شناختی نشانه هایداللت

ه ، بدر ادامه .است ایران مردم از مقاومت اراده گرفتن جهت در رسانه دو این فعالیت که دارندمی بیان مقاومت

ر اساس مقاومت ارائه شده و سپس ب هابتدا بحثی نظری در باب نظری منظور تبیین بحث و بررسی فرضیه و مدعا،

 های تولیدی این دو شبکه گردآوری شده،برنامه های موجود که بر اساسشناختی دادهی نشانهچارچوب تحلیل

 شود.تحلیل می

 مقاومت به مثابه نظریه .1

های ظهور آن، اندیشمندان ارائه دهنده نظریه مقاومت، بایست به زمینهنظریه مقاومت می پردازشدر 

های نوظهور، ابعاد نظریه مقاومت، مخاطبین نظریه و مصادیق آن توجه داشت. در ابتدا ارتباط آن با تکنولوژی

ای  که نظام بین پرداختن به نظریه مقاومت نیازمند ارائه تحلیلی از وضعیت جهان در نیمه دوم قرن بیستم است. نیمه

د نظمی نوین در جهان بود. واکنش جهان غیرغربی به نظم الملل تحوالت متعددی را تجربه کرده و آورده آن ایجا

بیان « استعمارگراییپسا» نظریهدر های دینی در حکمرانی و... بود. های پسااستعمار، بازگشت نظریهنوین نظریه

شکلی نوین  ۵8۱1-۵891های تسخیر آشکار سرزمین و اموال، از سالرویکرد با پایان دوران استعمار و  شود کهمی

گیرد. می اقتصادی صورت سلطهگری پدید آمده است که از طریق امپریالیسم فرهنگی، برتری فنّاورانه و سلطه از

 .کندل مییافته عمتوسعه هاییافته در خدمت منافع دولتاین رویکرد در تداوم استعمار کشورهای کمتر توسعه

یابیم که اساساً غرب دیگر محصور در درمی های نوین استعماردر تحلیل روش (۵۳9-۵۳۱ص.  ۵۳9۱)ساعی, 

عیت جهانیان قصد تقلید و تببه  شدهپنهان هاییمفاهیم جغرافیایی، تاریخی یا نژادی نیست بلکه در پوشش ارزش

های فکری و عملی برای رهایی د در مناطق مختلف، تالشفهم این فراین (۵9ص.  ۵۳88)التوش,  .دشومیعرضه 

 های نوین استعمار را در پی داشته است که از جمله موارد مهم آن تئوری مقاومت است.از روش

 .است شدههای تحت استعمار مطرح با به استقالل رسیدن سرزمین م۵891از اواسط دهه  ۵تئوری مقاومت

)341p.  1950(Cassese,   نظریه مقاومت بر این عقیده استوار گشته که مدرنیزاسیون غربی، مفاهیم و نیروهای
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اسالمی را به حاشیه رانده است. این نظریه در محدوده اسالم سیاسی و متضمن این معنا است که راه مقابله با 

 (88-89ص.  ۵۳8۲)محمدی,  آفرین اسالم است.وحدت هایگران، مقاومت اسالمی و تمسک به آموزهسلطه

ماندگی را در هویت مسلمانان ها حس حقارت و عقبهای سکوالر در جهت اجرای مدرنیزاسیون، سالدولت

ه در شود کمی روشیاند. این فشارها درنهایت منجر به خهای سنتی آنان را به حاشیه راندهو ارزشکرده تزریق 

  (۳۴ص.  ۵۳9۵)هینس,  .آیدمقاومت به دست می ذیلمسیر احیای هویت اسالمی،

اندیشمندان مختلفی به نقد و ارزیابی  ،های پیچیده آندر عبور از معضالت ناشی از استعمار و روش

اند که در پژوهش حاضر تاکید عمده بر نظریات آیت وضعیت و ارائه راه حل در قامت نظریه مقاومت اقدام کرده

اهلل خامنه ای است. با این توضیح که به علت ورود ادوارد سعید به این مفهوم در ابتدا اشاره ای به نظر وی به صورت 

پرداختن اجمالی به مباحث اداورد سعید، بر اساس نقشی است که این اندیشمند برای رسانه در  خالصه می شود.

منجر  که افتهیسازمان ایگونهاساس فرهنگ امپریالیسم به بر این باور است کهادوارد سعید دوران جدید قائل است. 

به تصدیق برتری غرب نسبت به دیگران گردد. وی اساس تعریف غرب و شرق را بسته به نحوه استفاده از مقوله 

ادوارد  (۲8۲ص.  ۵۳9۲)سعید,  .کندجویی است ذیل اندیشه غرب معنا میقدرت دانسته و هر که را به دنبال سلطه

بارزه با قی را که نحوه نوین میابد و این تلمی فعال مقاومتِبا استعمارگرایی نوین را در مفهوم سعید نحوه مبارزه 

سلطه غربی را در مفهوم اراده فعال و مقاومت ایجابی  تزسازد. او آنتیمهاجم غربی است، منتفی می نشکستدرهم

استعمار جدید در پی سلطه فرهنگی از طریق  (۵9ص.  ۵۳9۲)سعید,  .کنداز سوی ملل استعمارزده خالصه می

ها؛ و پسااستعمارگرایی نقد سلطه نوین امپریالیسم بر فرهنگ و اقتصاد کشورها است. در دیدگاه رسانه

ه ک بندی روابط اجتماعی و تمام اشکال زندگی است؛ چراپسااستعمارگرایی، رسانه عاملی برای صورت

آنجاکه حیات مردمان است. به عبارتی از طرز کنندهها، سازنده اصلی واقعیات و تعیینتصویرنمایی فرهنگی رسانه

زمانیکه تحصیل این شناخت برگرفته از ، تا کنندشان رفتار میمردم بر اساس ادراک خود از جهان پیرامونی

های اغراض و منافع استعماری خواهد بود. نقش رسانهای باشد، عقاید و خلقیات مردم نیز بازیچه امپریالیسم رسانه

ای است که تنها راه خروج از استعمار نوین را نایافتهتوسعه هاینظام سلطه جهانی، گرفتن روحیه مقاومت از ملت

از این رو در غالب  (۵8-۵۵ص.  ۵۳98)قزلسفلی, و غیره,  .داننداتخاذ مفهوم مقاومت و رشد دانش و فناوری می

کشورهایی که در صدد مبارزه با استعمار نوین برامده اند، تجلی مقاومت در شکل تاسیس گروه های خاص ظهور 

مین گرای اخوان المسلاسالم هایگروه اند از:عبارت اسالمی نظریه مقاومتمصادیق  بارزترینو بروز داشته است. 
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الجزایر، گروه النهضه تونس، حزب اسالمی مالزی، حزب توسعه اسالمی اندونزی، مصر، حزب نجات اسالمی 

  (91-88ص.  ۵۳8۲)محمدی,  های ائتالفی شیعه و سنی در عراق.اهلل لبنان و گروهشیعیان زاریای نیجریه، حزب

 جوانانرا ترین مخاطب مقاومت اصلیرسیم که بندی میای به این جمعاهلل خامنهدر بازخوانی آراء آیت

 ضمنآموزان، در جمع دانشجویان و دانشرهبر معظم انقالب  ۵۳88اه سال آبان م ۵۲در تاریخ دهند. تشکیل می

نند تا طلبی را تبیین کهای مختلف، هدف اصلی استکبار یعنی سلطهجوانان در محیط»بیانات خود فرمودند: 

 قاومتمنظریه  تحلیلکه  است معنا این بدان .«خوبی نمایان و درک شودقاومت، بهم ینظریه ضرورت و صحت

فلذا  دارد.  تمرکزحذف این رویکرد  بر فعالیت معارضین و گویا استموجود در شرایط مبرم  ینیازبرای نسل نو 

 مود.غرب، تحلیل ن ایرسانه تهاجمپاسخ به  درنظریه پسااستعماری طرح کرده و  ذیل را مقاومت توان مفهوممی

مساله  رتدر جهت تحلیل دقیق از سخنان معظم له ارکان مقاومت و ابعاد این سلطهنمودکه میالزم  همچنین

 ۵۳98خارجی مؤثر در ایران )از سال  هایرسانه تریناصلی تأسیس. به این منظور مرادف با دوران شدمیاستخراج 

سی فارسی و تلویزیون من و تو است؛ سخنان رهبری پیرامون مسئله بیتا امروز(که به عقیده نویسنده شبکه بی

 ماننده: مقاومت یعنیایشان  ات معاصردر بیان آوریم:ای از آن را میدر اینجاگزیده نمودیم کهبررسی مقاومت را 

متشکل از  را عناصر اقتدار کشورایشان  (8/۳/8۵).در جهت درست و راه اسالم ایستادگی کردن شهدا تا پای جان

حل  به توجه دانسته، همچنینپیشرفت اقتصادی  و علمی درحرکتعمل سرعت و  دینیمعرفت ایمان اسالمی و 

هدف دشمن  ایخامنهاهلل آیت. دهندرا ذیل این عنوان تذکر میدیپلماسی  درعزت ملی  و رعایتمشکالت مردم 

دانند حکومت اسالمی از جوانان میاعتقاد به و  عفت، پایبندی به مبانی دینی ،ایمان، حیاعناصری چون را زدودن 

آفرین کشور  اقتداری هادستگاه تضعیف حرکت علمی وتوقف عزت ملی،  با زیر سؤال بردنرا  و این هدف

این تحقق و  نامیده دولت مقاومتای دولت انقالب اسالمی را خامنه اهللآیت 8۱(/۵8/۵1)دانندممکن میخطری 

یداری اسالمی، ب روحیه استکبارستیزی،مفاسد اقتصادی، ، برخورد با اقتصاد مقاومتیرا در پیگیری ایده مقاومت 

 وارد مقاومت انواعی دکه  فرمایندمیهمچنین  89(/۲1/۲)خوانندو شعار مرگ بر آمریکا می راهپیمایی روز قدس

را تشکیل هسته این مقاومت  مسجد است، ضمن آنکهنظامی  ی ومقاومت فرهنگی، سیاسی، امنیت شامل

 در نگاهمقاومت گفتمان و عنصر اصلی (  ۲۴/9/99 )مظهر ایستادگی را دفاع مقدسایشان  (۳۵/۱/8۱دهد)می

 (۲8/8/81)مقاومت  را درگروتحقق اهداف انقالب (  ۵8/۵1/98شمارند)بر میجمهوری اسالمی  را بقای دشمنان

نقطه مقابل ایشان ( ۳/۳/81)دانندرا بصیرت می ایستادگی و شرط (۲۵/۵۵/81 )استقامت را منوط بهحفظ انقالب و 

 را درگروها پیشرفت خوانده و تمامناشی از سستی در استقامت را ها ناکامی وانحراف و سرکشی را  مقاومت



6 
 
 

ر تفکآفت  است و مردم رتکیه جمهوری اسالمی بعقیده دارند که  ای( امام خامنه9/۵۵/99کنند)ذکر میاستقامت 

مقاومت در برابر  تحققایشان  (۲9/۵۵/8۵) وارکان آن است جدا کردن مردم از حکومت اسالمی در مقاومت

عدم تبعیت از دشمن در  مقاومت و را در جهاد کبیرو  (9/۵/81 )هنمودمنتسب  اراده الهی را به استکبار جهانی

تقویت ساخت  از راه مقاومتبه بیان ایشان  (۳/۳/8۱دارند)عنوان میسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری  هایمیدان

معنا های اسالمی و استقامت در پایبندی به ارزش (۵9/۴/8۱شود)میسر می داخلی، عزم و اراده ملی

« قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»، (۵۵۲هود )« فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ» ایشان آیاتی چون: (۵۴/۳/8۱)دگردمی

 را تصریح الهی بر وجوب مقاومت خوانده( ۵۲9اعراف )« اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا»و   ۵۴/۳/8۱، (۳1فصلت )

ان عنوبه دولتی ذلیل، وابسته و مطیع دشمنان  شدنراتبدیلاین استقامت و نتیجه شکست  (۵۴/9/81)

وان را می ت ذیل عناصر مقاومت فرامین مقام معظم رهبری ،گانبه برداشت نویسند(در نهایت ۵8/۵1/98کنند)می

 :در جدول مضامین زیر ارائه داد

های اقتدار آفرین کشور در میان دستگاه

توان به مواردی همچون رهبری، شورای نگهبان، می

دولت انقالبی، سپاه پاسدارن و نیروهای قدس اشاره 

توان به نقش زنان و فرهنگ کرد. در امر فرهنگ می

ایرانی اسالمی، در مسائل اقتصادی و حرکت علمی 

کشور به مفهوم تحریم اقتصادی و پیشرفت علمی  و در 

ون انتخابات، مورد نقش مردم نیز به مواردی چ

ها و... اشاره کرد. در ادامه پس از ارائه بحثی راهپیمایی

شود.های گردآوری شده تحلیل میروشی داده

 پژوهش: شناسیروش .2

هابرماس معتقد است که ماهیت رسانه و اطالعات در قرن بیستم را مدیریت افکار عمومی و تالش در 

که  داندمی هارسانهیده را ناشی از محتوای غالب در عموم این . وی این عقدهدمیتنزل اندیشه انتقادی تشکیل 

تالش  مسائل و تریناحساسیماجراها،  ترینپرتحرکموضوعات،  تریناهمیتکم، هاسرگرمی ترینپستحاوی 

ابهام در  (۲۲1ص.  ۵۳81)وبستر,  .شودمی هاآدمحوادث برای ایجاد تغییر در سبک زندگی  سازیشخصیدر 

مقاومت

دستگاه اقتدار 
آفرین کشور

حرکت علمی و 
ادیپیشرفت اقتص

نهادهای فرهنگی 
با محوریت مسجد

حضور مردم 

در صحنه
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 روشتا برای فهم بهتر محتوای آنان از ابزاری علمی چون  سازدمی، ما را ناچار ۵هارسانهادراک پسااستعمارگرایی 

که معنا، عبارت از کلمات ظاهری و اطالعات آشکار نیست،  داردمیبهره گیریم. این رویکرد بیان  «نشانه شناختی»

ا کمک . این روش به مگیرندمیشکل  هارسانهو ناخودآگاه افراد، حین ارتباط با  هاداللتبلکه معانی حقیقی در 

تلویزیون  (۵۲ص.  ۵۳98)تاجیک,  پی ببریم. هارسانهبه محتوای اصلی  هانشانهخواهد کرد تا با فهم معنای نهفته در 

حقایق عینی در ناخودآگاه اذهان تزریق  عنوانبهخیالی را  هایبرداشتفته و توان ادراک واقعیت از نمایش را گر

نان را با و آ کردهبا مدیریت اطالعات، فرهنگ خاصی را برای انواع مخاطب تولید  ایرسانه. امپریالیسم کندمی

دریافت نهایی ما از هر  هانشانه. دهدمیمعین سوق  هاییبرداشتپنهان ضمن عباراتی مشروع، به  هاییداللت

 ایرسانه هایداللتدر جهت کشف معانی پنهان  شناسینشانه، نه تصاویر و متون آشکار؛ فلذا علم و روش اندپدیده

 (۳۲-۳۵ص.  ۵۳98)تاجیک,  است. پربهره ایاستفادهو تحلیل متون محتوایی 

 ۲لینگآتراید استر« تحلیل شبکه مضمون» از ابزار این پژوهش ذیل روش نشانه شناختی برای درنهایت

سی فارسی و من و تو نسبت به بیدو شبکه تلویزیونی بیای تولیدات رسانه خود را موردمطالعهو  استفاده نموده

کتب و مقاالت مرتبط ، نامهپایانداده از  آوریجمعاز طریق  پژوهشاین  منابع ۳.ایمدادهقرار ارکان نظریه مقاومت 

رسمی این  وبگاهاز طریق اسناد موجود در های مذکور بررسی تولیدات رسانهآن با  هاییافته ، همچنینبا موضوع

 دو شبکه تهیه گردیده است. 

 

  :هابازتاب حقایق در رسانه .3

                                                             

به منابع  از منابع سخت، کمی و عینی المللعرصه بینارتباطات در قرنِ تکنولوژی منجر به تغییر رویکرد قدرت در  شدنجهانی سیر ۵

، درصدد ایجاد جذابیت در افکار عمومی جهانیان و اعتباربخشی به وجهه نرم ابزار قدرت ترینمهمنرم، کیفی و ذهنی شده است. 

 از این رویکرد به دیپلماسی عمومی  p. 68)(Nye, 2 004 های مردمان رقیب است.ها و ایدئولوژیها از طریقِ تغییر در ارزشدولت

. از گیرندمیمختلفی در اختیار سیاست قرار  هایحوزهدر ها رسانهامروزه  .هاسترسانهمتشکل از ترین ابزار آن اصلی شود کهمییاد 

سی, و )عبا فرهنگی. کنترل یا برهم ریختن نظم اقتصادی و گرفته تا هابه رفتار دولت بخشی مشروعیت و یحقوق بشرمفاهیم  توسعه

در راستای اختصاصی  ایرسانههای شبکه معطوف به تأسیس یافتهتوسعه های دولفعالیتبخشی از  روازاین (9۴-9۳ص.  ۵۳88غیره, 

  توسعه است.جوامع درحالاثرگذاری بر 

2 Jennifer Attride Stirling  

امل سه شگردد و تبیین آن شود که از این ابزار در جهت درک مضامین محتوایی استفاده میدر توضیح تحلیل مضمون بیان می ۳

، وصیفت، ساخت شبکه مضمونی، شناخت مضامین، کدگذاری: شش گام ؛ همچنینمتن سازییکپارچهکاوش و  ،تحویل: مرحله

ای از محتوای شبکه که به تولید الگوی هستندسلسله اقداماتی  است. بنابراین پیگیری این مراحل و الگوی شبکه مضمونی سازیخالصه

 Stirling, 2001 pp. 385-(Attride-(405 .انجامندمیها مضمونی داده
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 ۳میان دو قطب حاکم ۲سرد جنگبه  ۵۵8۴۱جهانی در های جنگپایان  با المللیبینهای سیاست قدرت

 (۵۵۲ص.  ۵۳9۳)اروشا, و غیره,  .قرار گرفت ۱ویتنامبا جنگ ای ی رسانه۴در لباس پروپاگاندا 19۵8مبدل شد و از 

 نوعیبه توسط آمریکا درت نرمقاستفاده از ، ۵88۵فروپاشی شوروی در و  ۵891در دهه ها شدن شبکهای ماهوارهبا 

  با ادغام  همچنین  ,210p.  2008(Selznick(  .را جز نمایشی صوری به حاشیه برد قدرت سخت عملی راهبرد

USIA6دفتر ارتباطات »نیز تشکیل  و ۵888در  9با وزارت خارجه آمریکا ۵8۱۳در  8توسط آیزنهاور شدهتأسیس

تبدیل به به هدف ارائه تصویری مثبت از آمریکا،  ۵1 ۲11۵سپتامبر  ۵۵پس از حادثه  توسط جرج بوش «8جهانی

از  تصویرسازیکنترل منابع ارتباطی و  در دو دهه اخیر  ,New York Times)2002(  .۵۵اساسی شد یراهبرد

درت و قارتقای در  بدیلبی یابزارمبدل به ، یافتهسازمان تولید اطالعاتدیپلماسی عمومی و از طریق ها دولت

و دستیابی به ادبیات  نحوه بازتاب اخبار جهانی  (۱-۳ص.  ۵۳9۲)آشنا,  .است شده یافتهتوسعهکشورهای امنیت 

و رقابت در ای رسانههای بازیچه جذابیت  را و سیاست تغییر فرهنگ، ارزش معارض؛ تسخیر اذهان مللدر  مؤثر

    ,.20p.  2007(Berenkoetter, et al(  .ه استکردتوانایی اقناع عمومی 

و  بدأمالن دولت ک هایسیاستکه منطبق با  دهندمیانعکاس  گونهآنرا خبرپراکنی، حوادث های بنگاه

یا  هارسانهدر دستگاه رویدادها  (۵۵۲-۵۵۵ص.  ۵۳8۳)سعیدی, و غیره,   مقصد باشد.دولت مخاطبین  متناسب با

شده و برخی  نمایی کوچکو  تحقیر. همچنین برخی کشندمی زرگنماییتکرار و ب یا به شوندمی و سانسور انکار

تا معنایی  وندشمی مصادره به مطلوبو  تقطیعبعضی حوادث نیز با زیرکی  بیندراین. مانندمیمغفول و مسکوت 

و  دادهازدستخود را  نخستینمعنای  حقیقتدیگر  (9۴-۴8ص.  ۵۳8۳)نصرالهی,  دیگر را با همان زبان برسانند.

لیغات حاکم و تباخبار  ت کهگف توانمی. شوندمی دهیجهت در اذهان، شاننهایی تاثیرگزاریمتناسب با ها پیام

ها خبرگزاری منافع و هادولت ندارند و هیچ پیامی خالی از اغراض جزئیواقعی انطباق  با حوادث عموماً  جهانی

موانع انسانی، های محدودیتمالی، های وابستگی کهمادامی خبری، طرفیبیو  استقاللصحبت از  نیست.

                                                             

 .است دادهرخ ۵8۴۱تا  ۵8۳8های بین سال جنگ جهانی دوم و ۵8۵9تا  ۵8۵۴های در سال جنگ جهانی اول 1

2 Cold War 

3 US and Soviet governments 

۴ Propaganda است برای بسیج افکار عمومیای هماهنگ و جهت دار، اطالعات به گونه سیاسیتبلیغات یا  یجوساز ـ. 

5 The US War with Vietnam between 1955 and 1975 
6 United States Information Agency 
7 Dwight David "Ike" Eisenhower  
8 United States Department of State 
9 The Office of Global Communications (OGC) 
10 September 11 attacks 

11 New York Times: "President Bush has decided to transform the administration's temporary wartime 
communications effort into a permanent office of global diplomacy to spread a positive image of the United 

States around the world and combat anti-Americanism." ) February 20, 2002). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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یک شتر شبیه به بی ؛دنتجاری وجود دار منافع حزبی و تمایالت عقیدتی، هایبستگیدلتهدیدات امنیتی، اطالعاتی، 

 توجه به این ،جهانی را هشیار کندمخاطبین اخبار  بایستمیآنچه  (۳88-۳89ص.  ۵۳8۳)نصرالهی,  .شوخی است

در ایران قابل دریافت  آن شبکه ۳111که حدود )ماهواره  91شبکه تلویزیونی از  9119 قاب نمایشکه  نکته است

ابعاد  تمام نه ،است از واقعیات شدهگزینشی کوچک و تنها بخش ؛(89ص.  ۵۳8۴) نیک ملکی, و غیره,  (است

 شرط حیات ،اعتماد عمومی هدف جلب بهو اعمال جذابیت  سازیاقناع .آن هایپیچیدگیو  هاالیهبا  یک ماجرا

اخبار و زیر پوشش  و مخاطبینو قلب را در ذهن  خود موردنظرهای سیاست تدریجبهتا ؛ هر خبرگزاری است

شبکه  تأسیسبا  زمانهم، ایماهوارههای دریافت شبکههای ورود نخستین دیشدر ایران نیز  جای دهد.اطالعات 

 ۵۳89خارجی در  زبانفارسینخستین شبکه همچنین  (۳1۴ص.  ۵۳9۵)محسنیان راد,  .است ۵۵88۲استار تی وی در 

شبکه  . از آن زمان تا امروز،(۲9ص.  ۵۳98)شهابی, و غیره,  ه است.آغاز به کار کرد« تلویزیون ملی ایران»با نام 

 زبانفارسی هایکانال ترینموفق عنوانبه توانمیرا « ۳من و تو» تلویزیون خصوصی و« ۲سی فارسیبیبی»دولتی 

محور  سرگرمی هایبرنامهدر دو بخش اخبار سیاسی و  افکار عمومی ایرانیانبر  تأثیرمخاطب و خارجی در جذب 

 (۵۵1ص.  ۵۳8۵)نصرالهی, و غیره,  .نام برد

 

 تطبیق نظریه بر مورد:  .4

  سی فارسی:بیشبکه بی رویکرد .4.1

یعنی  BBC 4شبکه خبری ، softpower)30 2019( جهان  در  قدرت نرمعنوان برترین دارنده بهانگلستان 

یانه این رسانه دولتی ذیل اهداف سلطنتی بریتانیا با بودجه سال را در اختیار دارد. رسانی دنیاترین رسانه اطالعبزرگ

برای کنترل گرایش به  ۵8۴1از سال  داشته وزبان مختلف فعالیت  ۳1هزار کارمند، به  ۳۱میلیارد پوند و  ۴,۳

 فارسیسی بیبیتلویزیونی شبکه   ,.Deoring, et al)1996( .ناسیونالیسم آلمانی به تأسیس رادیو فارسی اقدام نمود

 ی، به کمکدالرمیلیون  ۲۲با بودجه آشکار  ۱ایران دهمین انتخابات ریاست جمهوریبرگزاری ز ا پیش ماه ۴، نیز

 این شبکه (۱۴ص.  ۵۳81)محمدخانی ملکوه,  .کارکردبه آغاز  «تصویرگر پیوندها»و با شعار  کارمند رسمی ۵۱1

                                                             

 .هجری شمسی ۵۳8۵ ۵

2 BBC Persian 

3 Manoto  Tv 

4 British Broadcasting Corporation (1922) 

 .۲118ژانویه  ۴۵مصادف با  ۵۳98دی  ۲۱ ۱
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 های خارجیاهداف دولتدر جهت  عنوان تهدیدی سیاسی ـ اجتماعیبه ۵آمریکاصدای  خبرگزاریدر کنار 

امیدعلی, ) جمهوری اسالمی است.مشروعیت و کارآمدی  تقابل با شود که طبق تحقیقات پیشینی درمیتعریف 

 یهایتولید برنامه ،ریصبهای آن در ایجاد جذابیتای حرفهعملکرد  این شبکههای ویژگیاز  (۱9-۱۱ص.  ۵۳8۵

 ایرانی است. گوناگون اقشار جذب  در غیرمستقیمادبیاتی  و سازیاقناع نوین یهاشیوه کارگیریبه ،باکیفیت

پوشش اخبار سانسور . ۲ با مخاطبین ارتباط درمشارکتی  رویکرد. ۵: توانمیاین شبکه را موفقیت  دالیل ترینمهم

در خالل مباحث اولویت سازی  .۱ هاتیتراز زبان  یا شبهه سند. تولید ۴ انمعترضایجاد تریبون برای . ۳ شده

  .تدانس گوناگون موضوعاتدر موافقین و مخالفین ظاهری  شرکت دادن با طرفیبی. القای 9ه و کارشناسان

رنامه بآنان  جمع کثیری از ،ایماهواره هایشبکهدر تحقیقی از جوانان تهرانی بیننده   (8۲-81ص.  ۵۳81)باقری, 

ص.  ۵۳8۵)تربتی, و غیره,  .اندخبری دانسته منبع ترینموثقرا سی فارسی بیبی «شصت دقیقه»اخبار و  «نوبت شما»

ی از ناراض هایگروهخبری  احتیاجات تأمین در کناردانشجویان افکار اقناع  ضمن نجذب جواناتمرکز بر  (9۱

تردید تدریجی ایجاد  به هابرنامه اعته کردنس ۲۴با  سی فارسیبی. بیاستشبکه  ؛ مخاطبین انتخابی اینحکومت

از تاریخ معاصر ایران و  ائه روایتی نوو ارها ، کوچک نمایی دستاوردهاضعفدر باورهای سیاسی، بزرگنمایی 

. تشکیک ۲ در سیاست دینی شبههایجاد . ۵ این رسانه همواره در جهت: ،پیشینی هایپژوهش. طبق پردازدمی جهان

 تنظیم با شکنیهنجاربه  اقشار گوناگون ترغیب. ۴ غییر در اعتقادات عمومی وت. ۳ انقالب اسالمی در اصول

سی فارسی از اخبار روزانه تا بیبی رفتارحاصل جمع  توانمیفلذا  .نموده استحرکت  ،سیاسی رویکردهای

و ناتوانی القای ناکارآمدی  را در« و... کلیک ،دیگرعبارتبه، ۲کوک، پرگار، صفحه  دقیقه، 19 » هایبرنامه

 (88-8۱ص.  ۵۳8۲)حسنی رستم آبادی,  .دانستایران مردم در  و ناامیدی نارضایتی ایجادو  جمهوری اسالمی

  شبکه من و تو:رویکرد   .4.2

ای . شبکهدانست «من و تو»تلویزیون  توانمیخارجی را  زبانفارسیاجتماعی  ـشبکه فرهنگی  مؤثرترین

از  %89، شدهانجامطبق تحقیقات  کرد.کار از لندن شروع به « برای من و توای شبکه»با شعار  98۲در پاییز که 

آن با فرهنگ  هایآموزهتفاوت  نیز علی رغم اذعان بر %۱۳نام این شبکه تلویزیونی را شنیده و  تهرانیدانشجویان 

بر  رسانهرویکرد این  (۱1-۴۱ص.  ۵۳81)آقاسی, و غیره,  اند.دانسته شبکه من و تو هایبرنامهخود را پیگیر ، ملی

                                                             
1 Voice of America - Persian News Network (1996)  

 آغاز به کار کرد. ۲1۵1اکتبر  ۲9مصادف با  ۵۳98آبان  ۵9در « من و تو»شبکه  ۲
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 عتولید جذابیت و اقنا خود را با تاثیرگزاریو  (۵۲1ص.  ۵۳8۴)ریتزر,  .است ۵رضایتمندیاساس نظریه استفاده و 

  (۵18-۵1۱ص.  ۵۳8۱)ناطق پور, و غیره, . کندمیاعمال  افکار عمومی ایرانیان

ایجاد آگاهی، هویت : است ابزارهاعامل جلب مخاطبین رسانه، نهفته در این  ۲لمک کوئبه عقیده  

 یپیشین هایپژوهش  (۲89-۲8۱ص.  ۵۳89)ویندال, و غیره,  .کنش متقابل و تولید سرگرمی ،شخصی، یگانگی

، مفاهیم «تساخت واقعی»و  «سازیبرجسته و کاشت، تزریق»نظریات:  با استفاده ازشبکه من و تو که  دهدمینشان 

 دریجتبهرا  ایشانی اجتماعی و تابوهای اعتقادی هنجارها چراکه. دهدمیفرهنگی خود را در ذهن بینندگان جای 

 یلالد اساسی از عاملچهار  ،شدهانجامات تحقیق بق. طکندمیجایگزین  خودفرهنگی و با الگوهای  شکسته

 همزاد پنداری. ۳یمیت و جوانی مجریان و کارشناسان صم. ۲. بازنمایی مسائل ممنوعه ۵: است ت این شبکهجذابی

محتوایی این شبکه های شاخصه (۱۱-۳۲ص.  ۵۳8۲)محبوبی, و غیره, . ۳ارائه اطالعات و سرگرمی .۴ مخاطب اب

فضای خودمانی و  ایجاد. ۳ های بصرینماییجلوه و جنسیهای جذابیت. ۲بودن  روزبهو  تنوع. ۵از:  اندعبارتنیز 

روابط  مزیت در ثباتا .9 اروپاییگی سبک زند بلیغت. ۱ گفتگوها خالل دینی در اصولتشکیک در . ۴ پردهبی

)علیزاده,  زندگی غربی برابردر ماندگی حقارت و عقباحساس  ایجاد.  9تدریجی  ازخودبیگانگی القای. 8آزاد 

استیج، من و تو پالس، بفرمایید » ی چون:هایبرنامه ضمناین شبکه محتوایی  یندآبرهمچنین  .(۳8ص.  ۵۳89و غیره, 

این از  بینندهجداسازی  «رابطه محورهای تاریخی و سریالمستندهای علمی ـ  شام، چراکه نه، اتاق خبر، شبکه نیم،

در کنار  این شبکه. اجتماعی پذیریمسئولیت. ۴و اسالمی خانواده . ۳. اعتقاد دینی ۲ هویت ملی. ۵ :است هاداشته

. دهدمیقرار خود  ۴فمینیستی هایآموزهرا هدف زنان  ،تصویری مثبت از خاندان پهلوی مسائل مذکور ضمن ارائه

 ندگانجوی 8سیامو پی 9، جم۱فارسی وان :هایشبکهاز بیش  هتوانست ،خود یچندسالهفعالیت  در مدت من و تو

 .(۳۲ص.  ۵۳89)علیزاده, و غیره,  خود کند. مشتاق، را روزمرهمشکالت  ی ازفرارمخاطبان  و سرگرمی

 :مذکور( هایرسانه)تحلیل مضمون  هایافته .4.3

 دشومیتالش ، های مذکورشبکه ایدر تولیدات رسانه گانه مقاومتپنجهای بررسی مؤلفه بابخش این در 

 بسنجیم:را با نظریه مقاومت  شاننسبتـ  محتوایی آنان هایداللتدرک نشانه شناختی  ضمنـ تا 

                                                             
1 The use and gratifications theory 

2 Denis McQuail 
3 Infotainment 

4 Feminism 
5 Farsi1 
6 GEM TV 

7 PMC Family و PMC Music 
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 رهبری و شورای نگهبان: .4.3.1



13 
 
 

 ی و امکان تشکیل حکومت اسالمی،سیاست دین کارآمدیواره با تشکیک در فارسی همسیبیبی

اطبین این رسانه با مخدر بعد سیاسی مقاومت، . کندمیشبهه و  سؤال طرح ایعقیدهر گرایش و برای ه گامبهگام

سالمت جامعه، توانمندی جمهوری اسالمی در تدریجی ایجاد تردید  از راهخود از هر طیفی که او را پیگیری کنند 

والیت فقیه به عنوان ستون فقرات جمهوری اسالمی نیز از نسبت به . کندمیدر پاسخ به احتیاجات مردم را انکار 

لیاقت  شکیک درتتا اجتماعی  ـسیاسی  صالحیت ورود فقه به عرصه و فقیهوالیتریه اسالمی بودن نظ تشکیک در

، هاد علمیاجت بردن سؤالبا زیر همچنین  .دهدمی خود قراررا سوژه غیرمستقیم  منتصبانشسالمت و رهبری شخص 

سیل اتهامات و شبهات رهبری، جایگاه انتخاب در  برایای خامنه اهللآیتلیاقت و  ، مدیریت سیاسیمالیسالمت 

سی به بیفلذا رویکرد بی. روا داشته است اسالمی انقالب و شخصیت رهبر معظم فقیهوالیتبه  99سال  را از

در بُعد سیاسی  فارسی سیبیبیای دومین جبهه حمالت رسانهنگاهی تشکیکی ـ تخریبی است.  فقیهوالیت

تصوابی نظارت اس شورای نگهبان است.به اصلی ترین محافظ قانون اساسی و قوانین شرع مقدس، یعنی ، مقاومت

دو ین ا موردتوجه، همواره بررسی سوابق کاندیداهالزوم و این شورا بر اسالمی بودن قوانین مورد تصویب مجلس 

 عاندانم یابیقدرتو مانعیت از  ارشد نظام اخالقی و اظهارات دینی مسئولیننظارت بر سوابق . رسانه بوده است

را نیز بر این شورا حمل  مجلس خبرگانهای اتهام تنظیم گزینهسی بیموجب شده که بیاسالمی، انقالب  اصول

فاده استمدافع قانونی جایگاه او ار بر از فش ،در جامعهولی فقیه برای در انفعال قرار دادن خواهد میچراکه  ؛کند

دن شورای ان داو نش تنظیم قوا در جمهوری اسالمینحوه مآبانه از  با ارائه تصویری دیکتاتور هاشبکهاین . کند

 ترین نهادهای سیاسیاصلی به نوعیرهبری، جایگاه و تضعیف از تهدید  کارفرمای بازدارندگی عنوانبهنگهبان 

 کنندیمالقاء  یندر ذهن مخاطب این عقیده را مذکور شبکهدو . انددادهنمایش دمکراسی در لباس نافی را انقالب 

ایرانی ها لیونمیسرنوشت مردم و تحمیل نظرات یک شخص بر  سلطنت بر زندگیبه معنی  فقیهوالیت اساساًکه 

 معین قوانین حدودو  یمنتخب مردمشورای خبرگان و نظارت مدام  تائیدرهبری در بقای  انحصار آنکهبی .است

را زیر  بر رهبریحقیقی دوری بودن انتخاب اعضای خبرگان، نظارت شبهه  طرحبا  د. همچنیننرا ذکر نمای اسالم

نیز منتخب  شینیرسیده و رهبری پ به انتخاب شورای خبرگان پیشین فعلی رهبری یان دارند:ب آنکهبی ؛برندمی سؤال

سعی در  ،مردم ـایجاد دوقطبی رهبری  و موضوع رفراندوم سازیبرجستهبا  . این دو رسانهبوده است مردممستقیم 

مردم به  ساز اعتمادعناصر و همواره  از رهبری داشته مشروعیتسلب  و 1قانون اساسی ۵۵1 و ۱8 لوحذف اص

  کنند.مخدوش می را ترین نهاد قانونی نظامترین جایگاه سیاسی و اصلیاساسی درنتیجه .اندکردهایشان را تخریب 

                                                             

 است. شدهیانبو اختیارات رهبری  فقیهیتوالپذیرش  ،صراحتبه هاآندر ( که ۵۳99لی از قانون اساسی )اصالحیه سال اصو ۵
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 سپاه و نیروی قدس: .4.3.2
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 ثباتاو در  موضع گرفته 1، علیه حاکمیت بشارداعش ایجاداز ابتدای  این دو رسانهدر بُعد امنیتی مقاومت، 

سرکرده گروه تروریستی  2البغدادی ،دقیقه 91. برنامه تخریب کردند بود را طرحقابلکه  ایادلهاو هر  مشروعیت

ت اماشمنطقه  ازآنجاکهو داعش را ناشی از تعارض اسالم و دموکراسی خواند.  نامید «پیکارجویانرهبر » راداعش 

 ،تروریستی یافتهسازمانر نیروهای ، انفعال در براب(۳9۵ص.  ۵۳8۱)افضلی, و غیره,  عمق استراتژیک ایران است

   (99-9۱ص.  ۵۳8۴)یارمحمدی, و غیره,  .بود ایرانشرکای سیاسی  تمامیت ارضی و بقای تهدیدی جدی بر

ز اپس  منطقه،به  ترین نیروی امنیتی جبهه مقاومت اسالمی ایران ـشاخصـ در ردای  با ورود سپاه قدس

 برتالش با و  ایجاد بحران در منطقه نامید ایران را مساعدت سیبیبی، ولت سوریه برای مقابله با تروریسمدعوت د

 تجاوز، سدا نتساب حمالت شیمیایی به ارتشبا ااو  .جلوه داد یحامی دیکتاتوراثبات جنایتکاری اسد، سپاه را 

 ءلقااان کارنایتاز ج دفاع راسوریه  دولتاز  سپاه قدس حمایتو  دانستهانسانی ای غرب به خاک سوریه را وظیفه

هر  (9۱-۱8ص.  ۵۳8۲)مهدی زاده, و غیره,   عنصری ناپاک برشمرد.نیرویی تروریستی و به مثابه  فلذا او را  .نمود

 دولت اصالحات، ناملموسی نتایج هایناکارآمدی یکی از علل کردند تاتالش همواره  ،تأسیساز بدو  دو شبکه

 سپاهرا رویکردهای دفاعی  42030و  FATF 3اقتصادی برجام، حضور آمریکا در خاورمیانه و عدم تصویب 

پاه در موضوع سجلوه دهند. ایران و رشد اقتصادی  المللیبینامنیت ملی، وجهه  و اساس آن را مخل معرفی کنند

 :شودمیدر القای مفاهیم ذیل خالصه  هارسانه، تالش این جبهه مقاومت ایرانو نیروی نظامی 

. دخالت سپاه در تصمیمات ۵

. زائد بودن سپاه با ۲سیاسی 

. تحریک و ۳وجود ارتش 

تهدید آمریکا، اسرائیل و 

. چپاول ۴ به جنگعربستان 

. ۱ ملیمنافع تجاری و بودجه 

توهم خواندن توطئه خارجی و 

سپاه در  جلوه دادن. ضعیف 9

ی نظامی غرهابرابر نیرو

استقالل های سیاسی ایران را تجاری، مفاسد اقتصادی، تهدیدات امنیتی و ناکامی ثباتیبیمن و تو عامل 

در منطقه،  آفرینتنشگر در اقتصاد و خودسر در سیاست، چپاول ایچهرهبا نیز سپاه را  سیبیبی دارد.بیان میسپاه 

، انبا آن بودن نتیجه جنگ سوزخانمانبر  تأکید و دشمنانبا بزرگنمایی قدرت نظامی  آخردر گذارد.به نمایش می

کنند.میب ترغی با غربذاکره به پذیرش م های سپاه و بدبین ساختن مردم به او،همچنین با سیاه نمایی فعالیت

                                                             

 .است حافظ اسد و سومین فرزند سوریه کشور جمهور فعلیرئیس(، ۵89۱ر سپتامب ۵۵زاده ) بشار اسد ۵

 است.دولت اسالمی شام و عراق  با نامسلفی  تشکیالت تروریستی( رهبر ۵88۵)زاده  بغدادیالابوبکر  ۲

   inancial Action Task Force F- گروه ویژه اقدام مالی ۳

  Agenda 2030 - یونسکو ۲1۳1 سندپایا و یا دستور کار برای توسعه  ۴

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
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 مردمی:های انتخابات و راهپیمایی .4.3.3
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در اجالس   BBCسمبروک، مدیر خبری ریچارد  که زمانیشود: در توضیح بُعد اجتماعی مقاومت بیان می

ABU  فهمید  شدمیتغییر خواهد داد، سی را بیبازوی حکومت بریتانیا بودن بیاصفهان گفت: ذهنیت ایرانیان از

مدتی  (۵۴8-۵۴1ص.  ۵۳81)زابلی زاده, . داندمیاین شبکه  مشیخطیکی از سه  مخاطب محوری را، ۵آفاقچرا 

را به حمایت از موسوی و تقابل با  بینندگان، ریاست جمهوری انتخابات دهمین دور اخبار پوششنحوه بعد، 

در آن  سی فارسیبی. بیاختالف باال پیروز انتخابات استبا موسوی که  دادجلوه  طوراینو  کشاند نژاداحمدی

حمایت اجتماعی از جمهوری اسالمی ـ که بارزترین نمود آن شرکت در انتخابات است ـ به زیر  سال برای طرد

:کمک گرفتاز طرق زیر  روی آورد و در ایران ساالریمردمسالمت انتخابات و تضعیف احساس سؤال بردن 

 تقلب  ادعای خط محوری. ۵

 اعتراضاتگسترده پوشش . ۲

  تفاوت نتیجه با انتظار. القای ۳

 القای دستبرد به آراء مردمی. ۴

  نامعتمد نشان دادن ناظران. ۱

 مردم یاعتمادتأکید بر بی. 9

بر تشکیل کمیته  اصرار. 8

اثبات عدم جهت ، طرفیبی

99خرداد در سالمت انتخابات 

 که از ردتصویرسازی کعناوین خبری زیر  ایخود بر تأسیسدر اولین سال  قدرآن فارسی سیبیبیفلذا 

 (۵۲9-98ص.  ۵۳81)زابلی زاده,   :نمودرا نقض  ـ در نمایش حمایت مردم از نظام ـ طرفیبیشعار  همان وقت

برخورد نیروهای امنیتی با . ۵

 اغتشاش گران و برخورد با مردم

 شعارهای ضد نظام و رهبری. ۲

 خشم و انزجار مردم از نظام  .۳

 آنجلسیلس هایترانهپخش . ۴

 با محتوای ظلم بر مردم و خفقان

کلید واژه تقلب و  تأکید بر .۱

ثبت این تصویر که نظام مردم را 

فریب داده و  سرکوبشان میکند.

 :یر استز مفاهیممنعکس در  ،از نظام ایران یمردم ساالری و حمایت مردموجود  نفیدر سی بیبی رویه

 تقلیل شرکت در انتخابات. ۵

 گسترده اعتمادیبیالقای . ۲

عدم و  نظام مسئوالنمردم به 

 حمایت ملی از حکومت اسالمی

مردمی بودن  در تشکیک. ۳

و عدم امکان انتخاب مسئوالن 

 سیاستهاگیری ملت در تصمیم

 سالمت انتخابات  در  . تردید۴

 فرمایشیدولتی، قشری و  .۱

 یمردمهای راهپیمایی خواندن

بهمن، روز  ۲۲ مانند) نظام حامی

.دی( ۵8 و خرداد ۵۴قدس، 

سرکوب القای و  انقالبیهای راهپیمایی از سطح استقبال کوچک نمایی بارا  نظام ساالریمردمها این رسانه

رو به روی نظام قرار دادن با تأکید بر ادعای تقلب در  99در سال  BBC. برندمی سؤالغیرقانونی زیر اعتراضات 

 واندن، مضر خآمریکارابطه با  سازیعادیهمچنین در جهت . حرکت کرد تا اجتماعی اختناقی تصویر کند مردم

برای منفعل  ؛نظام روشنگران مردمیو  ائمه جماعات جع و ناآگاه ازتندرو، مرتای ارائه چهرهو  اسرائیلبا  تقابل

 .اده کرداستف ،یانقالبمفاهیم  متنفر ساختن مخاطبین ازو ، از حاکمیت مردم کردنجدا ادبیات مقاومت،  سازی

                                                             

 .سیبییی مذهب بخش آسیای بیبهابهروز آفاق تبریزی، مدیر  ۵
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 رسالههگزارش مجمع اقتصاد جهانی که  آخرینطبق شود: در بُعد علمی ـ اقتصادی مقاومت نیز بیان می

ایران با  ۵، تولید ناخالص ملی و برابری قدرت خریدگردیدهبه کمک صدها متخصص علم اقتصاد تهیه و منتشر 

 کنگنگهدنیا؛ باالتر از سوئیس، نروژ، اتریش، هلند، مالزی، سنگاپور و بیلیون دالر در رتبه هجدهم  ۵۱11حجم 

و  شدهتحمیل نظام تجاری ایرانبر  ده اخیراقتصادی سهای تحریم ترینسابقهبی است که حالی در. این قرار دارد

 , World Economic)2017–2018 . قرار دارد دنیا 8های جهانی در رتبه با کمترین بدهی کشور ۲ذخیره ارزی

)151-150pp.   های تحریم ساختن پذیرتوجیه وگسترده به القای فقر ، همواره مذکورهای رسانهبا این وجود

کردی مثبت روی ،رفع تحریم ازای دراعطای امتیاز  به الگوی برجام مسئله. در اندپرداختهاقتصادی غرب علیه ایران 

 هایگزارشاز  ٪۳1 ،طبق تحقیقات .نداهترغیب داشت فراتر از آن وای هسته محدودسازی مخاطبین را به و نشان داده

که خالف تأکیدات  بوده است در اقتصادای هسته هایرفع تحریم مثبت تأثیر پیرامون برجام ذیل BBCاقتصادی 

های الیتبردن فع سؤالزیر با  آنان همچنین. رهبری بر حداقلی بودن تأثیر آنها و اصل بودن مدیریت داخلی است

   (۵۵1-۵19ص.  ۵۳89)نائینی, و غیره, . نددانست هاتحریم تشدیداز عوامل را  آنان،  FATF و عدم تصویب موشکی

 طلبیعدالتنتیجه ، 99 فتنه ناشی ازتحریمی های جای قطعنامه  را 8۵-81 هایسالتورم  هر دو شبکه

دولت بر  و تمرکزای صنایع هسته محدودسازی رویهاز با حمایت  همچنین .کردنددولت وقت معرفی اقتصادی 

تحریم، د. راندنرا به حاشیه داخلی مرکز بر تولید ت اقتصاد مقاومتی و گفتماناصالت خارجی،  هایتحریمرفع 

 چون: مضامینی ضمن همچنین. خواندند انقالبی و اقتصاد اسالمیگفتمان  نیز محصولتورم، رکود و گرانی را 

  و تجارت آزاد . پیوستن به اقتصاد جهانی۵

  حمایت از تروریسممنع و  شوییپول. مبارزه با ۲

 های اصالحیعلمی و آموزشاقتصاد تحقق . ۳

.ریگافراطیو  طلبیجنگجای سیاسی  ات. مذاکر۴

 .ندادادهسوق امنیتی ـ اطالعاتی و فشار سیاسی ـ حقوقی غرب  نفوذ ،2030، پالرمو، FATFایرانیان را به تصویب 

 :و با اندگردیده مانع صدقهو  خمس، زکاتوقف،  چون: ایاقتصادی منابعجذب از ، نهاد حوزوی تضعیفبا  آنان

ا و زندگی در اروپا و آمریک تبلیغ مزایای تحصیل. ۵

 دات ملیتولیپذیری رقابتو  یعلم آینده ازس أی. ۲

 کشورتکنولوژیک های . تبلیغاتی نامیدن پیشرفت۳

 یغرب توسعه ازایران  ماندگیعقبتداوم .  و القای ۴

جوانان ها . این رسانهکنندمیصف دادرسی به معضالت کشور خارج  ازایرانی را  دارانسرمایهو  نخبگان

که  هنددمیجلوه  طورآنرا مناسبات غربی و  مأیوس؛ ایران حقیقیتوسعه و  یپیشرفت علمکمک به اراده  ازرا 

 .مکن استم داریسرمایه ـلیبرال  و اجرای  یغربهای قدرترضایت  تحقق پیشرفت، تنها با جلب گویی

                                                             
1 GDP (purchasing power parity) 
2 Currency reserve 



21 
 
 

 اسالمی: ـ زنان و فرهنگ ایرانی .4.3.4
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فلذا  .است یرانای زنان رفتار دینی در معطوف به تغییر این دو شبکهتمرکز و در بُعد فرهنگی مقاومت نیز، 

:یران استا فرهنگیمعضالت  عنوانبهذیل  موارد القاگر فارسی،سی بیر بیاخباو  من و تو تلویزیونیهای برنامه

 زناناجباری بودن حجاب . ۵

 ازدواج سفید عدم مشروعیت  . ۲

  انمردحضانت و  حق طالق. ۳

 زنان اسالمی دیه و ارث سهم . ۴

  انزن خوانیترانه ممنوعیت. ۱

 ورود زنان به استادیوم منع. 9

 جنسی  زادروابط آ منع. 8

  گراییجنسهم تقبیح. 9

 زن و تربیت فرزند داریخانه. 8

عدم نفوذ زنان در  مناصب  .۵1

 ئی کشورارشد سیاسی و قضا

. جواز چندهمسری به آقایان۵۵

استحاله فرهنگ فعالیت دارد و هر دو رسانه در جهت خانواده اسالمی  من و تو به طرزی آشکار علیه

یق به حضور اجتماعی زنان درصدد ترویج تشودر پس آنان  .کنندمیو تضعیف عقاید اسالمی حرکت  ایرانی

ورش ؛ تا در فقدان تربیت مادرانی متدین، نسلی غیردینی پراندخانواده کارکرد فروپاشی تدریجبهروابط نامشروع و 

 زیر است: تثبیت موضوعات ، در مسیر«من و تو»تلویزیون  هایبرنامهخاص  طوربهدو شبکه و هر فلذا فعالیت دهند.

. محکومیت پوشش اسالمی و ۵

 دخترانسر  برداشتن حجاب از

 همسری  ـنفی ارزش مادری . ۲

بردن جایگاه  سؤال. زیر ۳

 تعهد به خانواده لزوم ازدواج و 

 ،لهوی موسیقیتبلیغ . ۴

 یجنسروابط  و تفریحات غربی

 سفرهای خارجی، تمجید از. ۱

 خرید ،گردی مدپوشی،  برند 

  اشرافی منازلو  لوکس خودرو

ی جابه ) یوگاورزش  تبلیغ. 9

 انبرای زن رقص و فیتنس نماز(،

 ینی،طالع ب غیرمستقیم رویج. ت8

و بازنمودن  نوظهورهای عرفان

 .9 افراد زندگیبه  اجنهورود راه 

 و نگهداری از سگ تشویق به

 افراد از  عضوی عنوانبه گربه

معنویت زدایی  و  )در خانواده

 (آن ناشی از التیام رنج افسردگی

و مظلوم  ،سوادبی، منفعل. 8

 دارزنان خانهخواندن  مدنیغیر

 ازدواج در سنینتقبیح . ۵1

ازدواج سازی عادی ،نوجوانی

  .زندگی مجردیو  سفید

 :نموده استرا ایفا  پررنگنقشی  ذیل تحقق اهدافتلویزیون من و تو در  درنهایت

  یایران نسن و ها. نفی ارزش۵

  یاسالم و عقاید احکام طرد. ۲

 جوییلذتو  شهوت تبلیغ. ۳

  خودخواهیو  خودنماییبسط. ۴

  گریزیمسئولیت. ترویج ۱

اخالقنسبی بودن  القای. 9

 تبلیغ آنان از با است. تجملیترغیب به زندگی  و گراییمصرفترویج ها هدف آشکار این رسانه

تا از  برندمیرا باال  هاخانواده انتظارات اقتصادی نمایی حیات عیاشانه،های زندگی مرفهانه و مطلوبجذابیت

دن هر زیرپا گذاربه  آسودگی خوشی و احساس ا معیار ساختنمخاطبین خود را بشان بکاهند. دیاحساس رضایتمن

زنان  ختنامشغول سفرهنگی آنان معطوف به  هایبرنامهبنابراین رویکرد اصلی . کنندمیدعوت  ممنوعیت اخالقی

 قاومت است.م عقیدهو  برای گرفتن هویت ایرانی طلبیراحت و ساالریغرب  مآبی، بندوباربیبه  ایرانی جوانانو 
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 گیرینتیجه

 

ای علیه مقاومت داخلی جمهوری جهانی وظیفه تبلیغات رسانهسلطهنظاماخیر،  سالهای در

 اخبارمدیریت  ،سیبیبی تو سپرده است.وو من فارسیسیبیبی هایی از قبیلاسالمی ایران را به شبکه

 آن اجتماعی  ـفرهنگی  استحاله تو،ومنو  پذیرفتهرا ایران مقاومت  اقتصادی ـ امنیتی ـ سیاسیابعاد علیه 

 و دهندمیتطبیق  شانکلی هایباسیاستبه هر موضوع را  اعتنامیزان این دو رسانه . استقبول کردهرا 

 مؤثرترین. آنان با سنجش کنندمیگزینش ای را مسئلهدر هر زمان بسته به اهداف کلی خود پرداختن به 
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که  ندگیرمیرا به کار عناوین و محتوایی ، برنامهکلی حفظ جذابیت ضمن  ،به هر موضوع ورودنوع 

یب داده ترتمجزا  ایبرنامهمخاطب ایرانی  برای هر طیف ازآنان شان را اثبات نماید.نظر مطلوب درنهایت

تو ومنبصری  هایجذابیت مثالعنوانبه. کنندمیمحرکی خاص تنظیم  ،از جامعه صنفهر  جذب و در

 ظاهراچند میهمان  استفاده از و شودمی هایشهنجارشکنی سازیعادی چاشنی، و القای حس آزادی

 .گرددمیسی از سوی موافقان نظام بیبهانه پیگیری مناظرات خبری بی ،جمهوری اسالمیبا  همسو

در بعد سیاسی مقاومت جمهوری اسالمی،  دو رسانه هر :کهستآنپژوهش  تحلیل محتوایی هاییافته

 متهم به ،شوندترین پیکره نظام سیاسی مقاومت تعریف میکه اصلی راو شورای نگهبان  فقیهوالیت

ا بعنوان ر سپاه پاسداران و نیروی قدسهمچنین . کنندمی فساد ساختاریطلبی و قدرت، نوعی دیکتاتوری

 آفرینتنش و ،سیاستو  اقتصاد در گرمداخله ؛ عناصرییمقاومت ایران عزتترین مظاهر امنیت و اصلی

های سپاه و علت حضور آمریکا در منطقه را ماجراجویی عالوه بر این. دنخوانمی ایمنطقهامنیت برای 

ی مقاومت عدر بُعد اجتما .کنندتصویر می از قدرت پاسخگویی سپاهیانهای نظامی غرب را بیش توانایی

 صرفاً ـ جامعه ایران ساالریمردمنماد  بعنوانـ های سالیانه انقالبی را ای و راهپیمایینیز، انتخابات دوره

 .دندهسازی حکومت نمایش میدر ابقای نظام و حضوری فرمایشی برای مشروعیتتشریفاتی نمایشی 

 آثار منفینمایی نیز عملکرد هر دو رسانه در جهت بزرگمقاومت  علمی ـ اقتصادیدر سنجش رکن 

 آنانبه عالوه معطوف است. مذاکره با غرب راهگشایی ها و معطوف نمودن ذهن مخاطبین به تحریم

را نسبت به گفتمان اقتصاد مقاومتی، امکان پیشرفت علمی و خودکفایی  آشکارتردیدی عمیق و یأسی 

 هدفدر جهت  وجه فرهنگی مقاومت نیز رویکرد این دو رسانه بههمچنین دهند. می بروزایران  ملی

ت شبکه فعالی این بُعد،ایرانی است. در  سنتی هویتی ـمظاهر اسالم و  تقیدات اخالقی ـ عبادیقرار دادن 

فلذا کز دارد. خانواده دینی تمر تحکیمو تخریب عناصر منتهی به تشکیل و تو بر تغییر رفتار زنان ومن

و  ، غرب دوستزگریدیننسلی  و تربیت خانواده یفروپاش ،تماعیفساد اج ،نتیجه تبلیغات فرهنگی آن

نسبت  تووسی فارسی و تلویزیون منبیبی زبانفارسیهای که رسانه توان گفتمی. خواهد بود منفعل

 آخردر  .و رویکردی تخریی دارندنه هارفتاری آگا ،ایران جمهوری اسالمیدر مقاومت عناصر به 

ای زار رسانهکه نظام سلطه با اب بوداین تئوری قابل دفاع خواهد بیان متکی بر یافته های پژوهش، 

ترین اصلی علیهو  ؛در تقابل استگفتمان مقاومت  به طور فعال باهمواره  استعمار فرانو ـ ذیلـ  خود

روحیه مقاومت ملل مسلمان  شکستکند. هدف او عمل میدقیقی ریزی برنامه  و هشیاریبا مظاهر آن 

 است.  سلطه غربیسازی جهانیدر برابر  ،های ضد استکباریدولت تسلیم سازی و
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