
 الدعاية الهشة 

 اً اإليرانية نموذجً الحرب اإلعالمية عىل االنتخابات 

 

يف الجمهور ال �كن تفس�ه بتأث� العامل الواحد، املصطنعة  �كن القول إن التأث� الذي تحدثه الرسائل اإلعالمية  

خطوات واسرتاتيجيات يف التخطيط    عربو وإ�ا يتم عرب عملية معقدة من العالقات والعوامل واملؤثرات املتداخلة،  

األحداث الجارية    من  باالستفادةاستث�رها  للتأث� املرحيل، وأخرى يتم    توظيفهاواالعداد والتنفيذ. بعض الرسائل يتم  

واستث�رها لخدمة رسائل طويلة املدى ال يُراد منها تأث�ًا آنيًا إ�ا تغ� جذري يف عقلية الج�ه� وهي تحتاج إما إىل  

راك  أزمة يتم استغاللها عىل مبدأ "عقيدة الصدمة"، وإما إىل التدرج الفكري لتأخذ مداها يف التحول دون أن يتم إد

وهو األمر الذي عملت عليه وسائل اإلعالم العربية    .وما تستند إليه من تزييف للواقع  ما تخفيه من مصالح وأط�ع 

شيطنة النظام اإليرا� والتقليل والغربية املناهضة للثورة اإلسالمية يف إيران يف استحقاق االنتخابات الرئاسية األخ�ة، ل

املختلفةمن   الرشائح  ع�  يف  ول  قيمته  الطويل،  املدى  بأصواتهم  عىل  اإلدالء  عن  للعزوف  اإليراني�  عىل  لضغط 

 .  املدى القريب يف ومقاطعة االنتخابات 

معارضة،    تحليالت ومقابالت مع شخصيات   وتحقيقات إىل   كانت الفتة كل أشكال الضخ املعلومايت من استرصاحات

لضخ كل ما �كن من تربيرات لجعل الناس مقتنع� بعدم جدوى هذه االنتخابات. واملالحظ أن الرسائل التي كان  

املصداقية بشكل فادح، وكان �كن تكذيبها بدون أي جهود تذكر،   انتهكتيتم بثها قبل االنتخابات مل تراعِ املهنية و 

   فالهدف هو جعل اإليراني� يعزفون عن االنتخابات والغاية تربر الوسيلة.إال أن أيا من تلك املعاي� مل تكن مهمة، 

 االستراتيجيات االقناعية  

واملتمثل بعمليات أساليب اإلقناع يف املجاالت الحياتية الفعالة، مثة نوع من اإلقناع يدعى اإلقناع املكروه،    عنبعيًدا  

  وصناعة واقع جديد من خالل األفكار � وتشكيل الصور الذهنية  من خالل إنشاء املعا  حرب النفسية وغسيل الدماغ ال

 اإليرانية من خالل املجاالت التالية:  نتخاباتاال مالحظة مجاالته يف الدعاية عىل �كن 

 املجال النفيس أوًال: 

أو   تأييدأو الجذب أو التشويق وشد االنتباه وإثارة مشاعر ال  التحفيز ملا تحويه من قدرة عىل   االستث�ر يف العاطفة

سلوكية عملية، ويتم   ردة فعل �كن أن يؤدي إىلالكراهية، وبالتايل حصول ردة فعل تتمثل بتبني الرسالة اإلعالمية 

 ذلك من خالل عدة أشكال: 



 الشيطنة 

وكانت وسيلته يف تأسيس   1957 املتوىف جوزيف ر�وند مكاريث  األمرييك أصل املصطلح يعود لعضو مجلس الشيوخ 

وقد استمرت املكارثية وشملت عدة قطاعات  ثقافة الخوف يريد بذلك تخويف الناس من الشيوعية يف ذلك الوقت،  

مارتن لوثر كينغ. تشاريل شابلن.   هؤالء آالف شخص طردوا، ومن  10شخص من البارزين سجنوا و  200راح ضحيتها  

شاعت يف تلك الفرتة  ي أحد أنواع الدعاية التي  وه    .ألربت انشتاين، وحتى الرئيس االمريىك نفسه هاري ترومان

 ية بالتوازي مع فرتة الدعاية النازية. ئالتي كانت تتصاعد فيها االسرتاتيجيات الدعا

واملكارثية اعتمدت اسلوب التشه� وإلصاق التهم غ� املنطقية. مات مكاريث، ولكن بقيت املكارثية منترشة وتعمل  

 املؤسسات اإلعالمية. من خالل عىل متزيق دول ومتك� الفاسدين، 

رئييس هو    كان ال بّد أوًال من شيطنة رأس الهرم يف هذه االنتخابات وهو املرشح إبراهيم رئييس. ليس املوقف من 

موقف من املتشددين ونرصة لإلصالحي�. حتى لو كان املرشح األوفر حظًا إصالحيًا كانوا سيعمدون إىل رسدية أن  

أمر السلم والحرب ليس بيد الرئيس بل بيد املرشد األعىل وهي الرسالة اإلعالمية التي حان وقتها وبدأوا ببثها بعد  

العربية، بأن رئييس "كان الوحيد من ب� املشارك� الذي    DWي أشارت إليها  وقد كانت الفتة الرسالة الت  فوز رئييس. 

 مل يلتزم بضوابط التباعد االجت�عي يف ظل جائحة كورونا". يف إشارة إىل شخصية "غ� منضبطة".

يه  تتم “شيطنة االخر” من خالل قوالب جاهزة تتهم اآلخر بالرش او الخيانة او الفساد وتستعمل فيها طرق التشو

. الواقع أن  اغتياله إعالميًا  يف محاولة، بدون تأث�أنه  اإليحاء أي    ”“ال حدثوالسخرية والتقزيم ووصف اآلخر بأنه  

اإليرا�   القضاء  يف  الطويل  الباع  الحقوقي صاحب  الرجل  زمن    هو من أسهلرئييس  االغتيال اإلعالمي يف  أهداف 

  ء، والقضايف قضايا القانون  اختصاصه وعمله  بسبب طبيعة    . اإلنسانش�عة الحريات وحقوق  العقوبات املعلقة عىل  

، وأصبحت الدعاية شبه  فبدأ الحديث عن "قايض املوت"، الذي صدرت بحقه عقوبات عىل خلفية املحاكم الثورية

لت عىل دخمكتملة عندما أصدرت منظمة العفو ترصيًحا أنه متهم بسجن ناشط� سياسي� وإعدام آخرين، هنا  

 املزيد من القوة عىل هذه الرسدية.   يف محاولة إلضفاءجهة حقوقية رسمية قدمت الدعم الخط 

إيران   الحريات يف  بدأ ضخ املحتويات اإلعالمية يف االعالم املريئ واملسموع واملكتوب حول قمع  وخاصة في�  ثم 

تابعة لحكومات عربية   التي نرشت محتوى تحرييض للنساء هي مواقع  باملرأة. والالفت أّن أغلب املواقع  يتعلق 

تصنف من منتهيك حقوق املرأة عامليًا. تحت عنوان "املرأة يف إيران.. ال مكان يف انتخابات الرئاسة" تحّدث موقع  

�نع النساء من ترشيح أنفسهن يف انتخابات الرئاسة اإليرانية، لكن  ال  سكاي نيوز اإلمارايت عن قانون إيران الذي "

واهية". مل يذكر املقال هذه الحجج بل  النظام الغريب من نوعه يف العامل، ال يعدم وسيلة إلقصائهن تحت حجج  



الدولة تحتوي عىل   استمّر يف تأكيد فكرة "التهميش املطلق للنساء"، علً� أن النظام السيايس اإليرا� وجميع أجهزة

 نسب عالية من العنرص النسايئ أكرث م� �كن أن تجمع الدول الخليجية مجتمعة.  

 التحريض  

الحرة   قناة  نرش موقع  متوقع"،  برئييس وترقب ألمر "غ�  اإليرانية.. صعوبات تصطدم  "االنتخابات  عنوان  تحت 

بحسب األشكال الصحفية يف الكتابة والتحرير  عن االستحقاق الرئايس اإليرا� والذي يفرتض  مكتوبًا  األمريكية تقريرًا  

ومات بطريقة  بحسب املعاي� املهنية الصحفية. إال أن هذا التقرير قام بسوق األخبار واملعلبحتًا إخباريًا  يكون    أن

أنها حقائق ومسل�ت، مستخدًما كافة أنواع مصطلحات التحريض وقد غابت عنه  االنطباع ب تحريضية مع إعطاء  

يفرتض انه أكرث أشكال املحتوى الصحفي موضوعية،    وبةالصحفية املكت  هذا النموذج من التقارير   اللغة املحايدة. 

 إال أن اإلعالم التحرييض يعمد فيه إىل استخدام العبارات واألفعال التحريضية بدل استخدام تلك املحايدة:  

 أحكام  فيها وهي مصطلحات  مصلحات التحريض:

   عىل ثنائية اإلصالحي� واملحافظ� لقضاءا -

 مرشح� معتدل� بارزين من خوض االنتخابات  حرمان -

 2019عىل االحتجاجات التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود يف   الحملة -

 

واملالحظ أن كل املعلومات التي عمل املقال عىل إبرازها تقع يف إطار التحريض عىل مقاطعة االنتخابات الرئاسية  

ات صلة عىل موقع قناة الحرة �كن استخالص الرسائل  وعدم جدواها بشكل رئييس. وبعد رصد مقاالت أخرى ذ

 التالية:

 : عناوين التحريض

 .أجواء من عدم االكرتاث النتخابات يقول كث�ون إنها محسومة سلفا  -

 . تراجعت ثقة الشعب يف املؤسسة الحاكمة بعد إسقاط طائرة أوكرانية -

 .االنتخابات الرئاسيةأن تشهد إيران حركات احتجاجية بعد توقع   -

 . 2009أهايل ضحايا احتجاجات نوفمرب  تحريض  -



 .السياسي� الذين أعدمواتحريض أهايل  -

 . تحريض النساء -

 تحريض اإلصالحي� عىل املقاطعة بسبب عدم وجود مرشح قوي لهم.  -

 

 ثانيًا: السياق املعريف 

والعربية ومجموعة من املواقع   24فرانس و DW بعد رصد مجموعة من املواقع العربية، منها الحرة وسكاي نيوز و

 . ، �كن مالحظة مجموعة من الرسائل التي تستهدف التأث� عىل الوعي اإليرا� وحتى العريباألقل حجً� األخرى 

 التشكيك  

 : االنتخاباتالتشكيك إما بشخص املرشح� أو بجدوى 

هو ليس رجل اقتصاد بل رجل قانون، رغم الشكوك الكث�ة حول مؤهالته الدراسية، فبعض املرشح� قالوا إنه   -

 حاصل عىل الشهادة االبتدائية فقط. 

كل االنتخابات السابقة أثبتت أنه عندما يلتف اإلصالحيون واملعتدلون حول مرشح واحد  "استرشاف التزوير:   -

املرشح املحافظ صعبة إذا شهدت االنتخابات جولة ثانية، وهنا سيحدث تزوير ورمبا تتطور  (...) تكون فرص  

 ."إىل احتجاجات

 والتضخيم  هويلتلا

 مقاطعة تاريخية لالنتخابات  -

   .انخفاض نسبة املشاركةمراكز دراسات تؤكد  -

العرب والبلوش واألذريون  الحساسة واستث�رها ملهاجمة االنتخابات مثل:    العرقية  تسليط الضوء عىل القضايا  -

 واألكراد.

 د وأسوأ �وذج إصالحي حتى �تنع الناس عن التصويت. نرش جو عام أن املرتشح� هم أفضل �وذج متشد -

 النظام اإليرا� يتحدى املجتمع الدويل بتقد�ه رجل مرتكب جرائم ضد اإلنسانية.  -

 

 



 توقع األسوأ 

 . "إيران ستشهد "مرحلة أفظع من سنوات نجاد -

 .أجواء من عدم االكرتاث النتخابات يقول كث�ون إنها محسومة سلفا -

 اإليرانيون ال �لكون ترف االنغ�س يف هذه املهزلة املس�ة انتخابات.  -

 اإليرانيون فشل عمليات التفاوض اإلقليمية والدولية التي تخوضها إيران. توقع الناشطون  -

 

 التحليل املضلل ثالثًا: 

وتوضع له  بعدما انتهى دور اإلعالم مبعناه االصطالحي كناقل للخرب أو ناقل للواقع ك� هو، إىل إعالم يتم تأط�ه  

الناس، برز دور   أجندات و�ارس فيه التعتيم والتضليل أو اإلغراق عىل مبدأ غوبلز أي التكرار والكذب حتى يصدق

تيجيات اإلقناعية، وباتت استديوهات التحليل أوسع فضاًء من  أساسية يف االسرتاالتضليل من خالل التحليل كأداة  

حتى دخل املحللون يف نرشات األخبار نفسها لتوجيه الناس بحسب اتجاهات الوسائل اإلعالمية.  ،  استديوهات األخبار

   بدورهم�وأصبح عدد املحلل� حول العامل أكرب من عدد املراسل�، بل أصبح مثة حاجة إىل أن يصبح املراسلون محلل

 املوجهة عىل املدى الطويل. الرسائل  تنطلقالتحليالت ومن خالل لتكتمل وجهة النظر املطلوبة وليس الصورة. 

مبا �كن استث�ره   بعد انتهاء االستحقاق الرئايس وفوز املرشح الذي صّوب عليه اإلعالم العريب والغريب، بدأ االستث�ر 

العمل عىل التقليل من أهمية   للتقليل من أهمية فوز املرشح األكرث بعًدا عىل اإلرادة األمريكية وكلهم بعيدون. فبدأ

الحديث عن الصالحيات املحدودة ملنصب الرئاسة، وأن قرارات السلم والحرب وامللف النووي هي  اإلنجاز من خالل  

 ذلك، تكررت رسالة أن النظام اإليرا� يتحدى املجتمع الدويل بتقد�ه "رجل مرتكب  إىلبيد املرشد األعىل حًرصا.  

 لجرائم ضد اإلنسانية".  

�كن القول إن مرحلة ما قبل االنتخابات كانت مرحلة الرسائل ذات الزمن الحيوي القص� حيث انتهت صالحية 

التأسيس لها بهدوء. بعد انتهاء  عليها، استك�لها، أو    الرسائل بانتهاء االستحقاق، أما الرسديات الكربى فيتم العمل

، بأن الورقة البيضاء  العملية االنتخابية بدأ االستث�ر يف الورقة البيضاء، وإعطائها دالالت وأبعاد تهدد النظام اإليرا�

تيار جديد    ورقة، "هي انتصار عظيم للشعب اإليرا�"، وبأنها دليل عىل "وجود  800مليون و  3التي بلغ عددها  

 داخل إيران �ارس حقه الد�وقراطي يف االنتخابات بأنه ال يريد أحًدا من "مرشحي املنظومة".  



بأن النظام اإليرا� الحايل رسق الثورة من أيدي صناعها    الحواررسدية أخرى بدأت يف استديوهات التحليل وغرف  

الحقيقي� من يسار وشيوعي� وأخذت الطابع اإلسالمي مبطرقة القضاء واملحاكم الثورية. إىل ذلك، مل يتم توف� ورقة  

السلطة.  رأس  عىل  عقوبات  عليه  رجًال  يضع  الذي  اإليرا�  النظام  قناة    شيطنة  عىل  التقارير  أحد  تم    DW ويف 

التصويب عىل املحافظ� من الشعب اإليرا� باعتبارهم هم من أوصلوا الرئيس، وتصويرهم عىل أنهم "قادم� من  

الرشائح الفق�ة واألكرب سنًا، حيث ال تحظى املطالبة باملزيد من الحقوق املدنية أو حقوق املرأة باهت�مهم األكرب". 

وناشطة يف مجال "حقوق اإلنسان"، نرشت عىل موقعها العديد من  رية"  وباعتبارها قناة تعرف نفسها عىل أنها "تنوي 

املقاالت التي تركز عىل مسألة الحريات الشخصية يف إيران، وكان الفتًا تقريٌر مفربك عن االتجار باألطفال يف طهران  

جية إليران خاصة  بالعربية عىل ما �كن أن تكون عليه السياسة الخار   CNNيف صفحة ثقافة ومجتمع. يف ح� ركزت  

، فاعتربت أن انتخاب السيد رئييس جاء بسبب التزام املتدين� بتكليف املرشد  24مع الواليات املتحدة، أما فرنس  

األعىل خامنئي، ويف تقرير تحت عنوان "فوز رئييس ب� االحتفال واإلحباط"، ركزت عىل استرصاح شباب معارض�، 

 يران هو يف حالة إحباط. مقدمة إيحاء بأن العنرص الشبايب يف إ 

 

 خامتة 

املرأة والحريات الشخصية وما   العربية، والتي دارت حول حقوق  التي قدمها إعالم األنظمة  الرسائل  كانت الفتة 

يف االنتخابات، علً� أّن أي من هذه الحقوق ال تعطيها هذه األنظمة لشعوبها. أما رسائل أسمته بـ "األجواء القمعية"  

الوافد، املتعلقة باالنتخابات    الفتاً   فقد كان   التابع للدول  اإلعالم  الرسائل  عدم االكرتاث باملوضوعية واملصداقية يف 

وعىل الرغم من    املصداقية واملهنية اإلعالمية.  يف  مدرسةخاصة وأنهم يقدمون أنفسهم عىل أنهم  اإليرانية تحديًدا،  

ت فيه  ففي الوقت الذي كان   ا باملعاي� االنتخابية، مريحً نتخابات فوزًا  ال فاز باسيد رئييس  الكل الجهود املبذولة إال أن  

املعادي  ؤرشاتم اقرتا   اإلعالم  نسبة  عن  منتتحدث  أقل  قاربت  ،  %40  ع  املقرتع�  نسبة  يقاطع    .%50فإن  ومل 

  عىل الرغم من عدم وجود إحصاءات إال أنه ، و اإلصالحيون االنتخابات، بل إن زع�ءهم دعوا إىل املشاركة الواسعة

شاركة يف االنتخابات يف  وباملقارنة مع نسب امل.  ليهمع�كن مالحظة نسب إقبال اإلصالحي� يف املناطق املحسوبة  

ي  هبات اإليرانية  شاركة يف االنتخاحتى الكيان الصهيو� تبقى نسبة املة و الواليات املتحددول أخرى مثل فرنسا و 

   .عىلاأل 

 


