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Giriş. Müasir dünyada beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində dövlətlər öz xarici 

siyasət məqsədlərinə çatmaq üçün ənənəvi diplomatiya ilə yanaĢı digər müxtəlif vasitələrdən 

də istifadə edirlər. Həmin vasitələr arasında mühüm tamamlayıcı komponent olaraq ictimai 

diplomatiya xüsusi rola və əhəmiyyətə malikdir. Ġctimai diplomatiyanın məqsədlərinin həyata 

keçirilməsi vasitələrindən biri kütləvi informasiya vasitələridir. Ġran Ġslam Respublikasında da 

ictimai diplomatiyaya xüsusi diqqət verilir və bu sahədə ölkə KĠV-lərindən geniĢ istifadə 

olunur. 

İctimai diplomatiya. Hökumət səviyyəsində həyata keçirilən və çox vaxt ictimaiyyət-

dən gizli saxlanılan ənənəvi diplomatiyadan fərqli olaraq, ictimai diplomatiya – hökumətlər, 

qeyri-hökumət təĢkilatları və bütövlükdə xarici ölkə vətəndaĢları səviyyəsində əlaqələrin və 

qarĢılıqlı anlaĢmanın inkiĢafına (1, s.3), uzunmüddətli münasibətlərin qurulmasına, milli xarici 

siyasətin müdafiəsinə, ölkə dəyərlərinin və institutlarının ölkədən kənarda daha yaxĢı an-

laĢılmasına yönəlmiĢ açıq kommunikasiya prosesidir (2); (3). 

Ġctimai diplomatiya mövzusunu araĢdıran tədqiqatçılar bildirirlər ki, ictimai 

diplomatiya (public diplomacy) termini ilk dəfə 1965-ci ildə Taft Universiteti nəzdində 

fəaliyyət göstərən Fletçer hüquq və diplomatiya Məktəbinin dekanı Edmund Qallion 

tərəfindən iĢlədilmiĢ və mənası “hökumət tərəfindən maliyyələĢdirilən, informasiya yaymaq 

və ölkədən kənar ictimai fikrə təsir etməyə yönəlmiĢ proqram” olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir 

(4; 3; 1, s.3). “Ġctimai diplomatiya” mövzusunu daha dərindən tədqiq edən “yumĢaq güc”
1
 

konsepsiyasının müəllifi, Harvard Universitetinin professory Jozef S.Nayın fikrinə əsasən isə 

ictimai diplomatiya (ABġ-ın) “yumĢaq güc” imkanlarını artırmağın ən effektli metodların-

dandır (5;3). 

Ümumilikdə “yumĢaq güc” ictimai diplomatiyanın əsasını təĢkil edir (6). 

Ġctimai diplomatiya bir çox hallarda düĢüncələri baĢ verəcək hadisələrə hazırlamaq 

üçün istifadə edilir. ĠĠR-in sabiq Prezidenti M.Xatəmi də ictimai diplomatiyanın bu xüsu-

siyyətinə və Qərbin “yumĢaq güc” siyasətinə iĢarə edərək bildirmiĢdi ki: “...müharibə etmək 

istəyirlərsə ilk əvvəl Ģüurları buna hazırlayırlar ki, müharibəni əsaslandırsınlar. Əgər barıĢıq 

istəyirlərsə Ģüurları elə yönəldirlər ki, özlərinin bu istəklərini təmin etsinlər. Təcavuz məqsə-

dilə də həmin üsuldan istifadə edirlər. Kimisə əzmək istəyirlərsə onu zalım və məzlumları 
                                                             

1"Yumşaq güc" – birinin əldə etmək istədiyi nəticələri digərlərini də istəməyə vadar etməkdir. 

Lakin, bu təsir etmə ilə eyni deyil, "yumşaq güc" – sadəcə inandırmaqdan, razı salmaqdan və ya 

arqumentlər vasitəsilə nəyisə etməyə təhrik etmək daha çoxdur, baxmayaraq ki, onlar hamısı “yumşaq 

güc”ün vacib elementləridir. Yumşaq güc” həm də cəlb etməkdir və cəlb etmə çox vaxt qarşılıqlı 

anlaşmaya gətirib çıxarır. Bir sözlə, davranış baxımından “yumşaq güc” cəlbedici gücdür (9, s.19). 
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əzən kimi təqdim edirlər. Bu, bu günkü dünyanın və mahiyyətcə ekspansionist olan güclərin 

xüsusiyyətidir. Əlbəttə bu iĢ əzmə, susdurma, dilləri kəsmə və boyun vurma ilə deyil çox 

ehtiyatla həyata keçirilir. Kütləvi informasiya vasitələrindən psixoloji üsullardan istifadə 

etməklə zehnləri öz seçim qabiliyyətlərini itirəcəkləri qədər təbliğat atəĢinə tutmaq və bir 

mətləbə çtmaq üçün emosiyaları coĢdurmaq məqsədilə istifadə edilir” (7). 

İranda ictimai diplomatiyaya münasibət. Ġran Ġslam Respublikasında ictimai diplo-

matiyaya xüsusi diqqət verilir. ĠĠR XĠN-in əməkdaĢı H.QəĢqavinin sözlərinə görə ictimai dip-

lomatiyadan qeyri-rəsmi diplomatiya sahəsinə təsir və nüfuz etmək üçün istifadə edilir, eyni 

zamanda, o çox vaxt rəsmi diplomatiya ilə eyni səviyyədə tutulur (8). Təsadüfi deyil ki, 2011-

2012-ci illər ərzində ĠĠR XĠN-in strukturunda dəyiĢiklik edilərək ölkənin ictimai diplomatiyası 

formalaĢdırılıb və nazirliyin sözçüsü R.Mehmanpərəstin rəhbərlik etdiyi yeni ictimai 

diplomatiya (və informasiya) idarəsi yaradılıb (8). R.Mehmanpərəstin sözlərinə əsasən Ġranda 

siyasətin 70 %-i ictimai diplomatiya, yəni ictimai fikrə təsir edə biləcək Ģəxslər və vəsaitlər 

yolu ilə həyata keçirilir (10) və ĠĠR-in bu günədək ən güclü nöqtəsi ictimai diplomatiya hesab 

olunur (11). 

KİV-lərin (o cümlədən İran KİV-lərinin) ictimai diplomatiyada yeri. Ġkinci Dünya 

Müharibəsindən sonra baĢda ABġ olmaqla bir çox ölkənin “yumĢaq güc” olaraq gördüyü 

“ictimai diplomatiya” “yumçaq güc” ünsürlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir (12). 

“YumĢaq güc”ün ünsürlərindən biri informasiyadır və o bu gün ənənəvi və material “sərt 

gücdən” daha prioritet, daha təsiredici hesab olunur (13). Buna görə də ictimai diplomatiyanın 

məqsədlərinin həyata keçirilməsi vasitələrindən biri, “yumĢaq gücün” isə əsas aləti KĠV-lər 

hesab edilir. 

J.S.Nayın sözlərinə görə ictimai diplomatiyanın həyata keçirilməsində informasiya 

axını üzərində nəzarət və informasiya resursları xüsusi rol oynayır. Ġctimai diplomatiya döv-

lətin siyasəti üçün əlveriĢli Ģərait yaradan uzunmüddətli qarĢılıqlı əlaqələr qurulmasını nəzərdə 

tutur. J.Nay ictimai diplomatiyanın üç meyarını müəyyənləĢdirir: 

Birinci və əsas meyar – gündəlik ünsiyyətdir. ... Ġnformasiya vakuumu digərlərinin 

həmin boĢluğu doldurmasına Ģərait yaradar; 

Ġkinci meyar – strateji ünsiyyətdir. Burada (ABġ üçün) daha vacib olan siyasi 

mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulur; 

Üçüncü meyar – əsas Ģəxslərlə təqaüdlər, proqram mübadiləsi, təhsil, seminar, konfrans 

və kütləvi informasiya kanallarına nüfuz etmək kimi vasitələrdən istifadə etməklə uzun illər və 

onilliklər ərzində möhkəm qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsidir (5;3). 

ĠĠR ictimai diplomatiya və informasiya idarəsinin rəhbəri R.Mehmanpərəstin sözlərinə 

görə daxili və xarici KĠV-lər bir-birindən fərqlənir və daxili infofmasiya vasitələrindən yaxĢı 

faydalanıb, xarici infofmasiya vasitələrindən bir fürsət kimi istifadə etmək lazımdır (10). 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu gün informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkiĢaf 

etdiyi bir dövrdə ölkənin daxili üçün nəzərdə tutulmuĢ informasiya özü də ictimai diploma-

tiyaya xidmət edir. Çünki ölkənin daxilinə informasiya yaymaq üçün nəzərdə tutulmuĢ hər 

hansı informasiya vasitəsinin öz internet saytı fəaliyyət göstərir, yaxud hər hansı informasiya 

vasitəsinin məlumatı digər KĠV vasitəsilə yayılır. Hər halda informasiya mənsub olduğu 

ölkənin sərhədlərini aĢır. 

İran KİV-ləri haqqında ümumi məlumat. ĠĠR də öz xarici siyasətində təbliğat 

vasitələrindən, o cümlədən KĠV-lərdən effektli istifadə edir. Ġranda KĠV-lər Mədəniyyət və 

Ġslami ĠrĢad Nazirliyi tərəfindən idarə olunur. Eyni zamanda, KĠV-lər ölkə Konstitusiyası və 

bir sıra digər qanunlarla tənzimlənir və bir sıra orqanlar onlara nəzarət edir. 



142                                                                          Müasir dövr 

Tarix və onun problemləri, № 3 2013 
 

Mədəniyyət və Ġslami ĠrĢad Nazirliyi Tehranda islam rejimi tərəfindən təsdiq edilməyən 

informasiyanın hər hansı KĠV-ə çatdırılmasının məhdudlaĢdırılması üçün məsuliyyət daĢıyır. 

Nazirliyin çoxsaylı məqsədlərindən və vəzifələrindən biri KĠV-lərin təsirinə dair araĢdırma 

aparmaq, uyğun orqanlarla əməkdaĢlıq edərək səsli, təsviri və mətbuat proqramlarının və 

tədbirlərin, həmçinin dərc edilmiĢ mətnlərin ictimai fikrə təsirini qiymətləndirməkdir (14). 

ĠĠR-in beynəlxalq siyasətinə nəzarət edən Ġslam Ġnqilabı KeĢikçiləri Korpusunun tər-

kibinə daxil olan “Qüds” adlanan xüsusi təyinatlı qüvvələr müəyyən ərazilərdə, o cümlədən 

Cənubi Qafqazda informasiya-təbliğat fəaliyyəti ilə məĢğul olurlar (15). Yəni Ġrandan Cənubi 

Qafqaza yayımlanan bütün informasiya həmin qüvvələrin nəzarətindən keçərək ötürülür. 

Tele-radio. Ġranda daxili və xarici tele-radio yayımlarına görə “Səda və Sima” adlanan 

tele-radio yayımları Ģirkəti – ĠRĠB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) məsuliyyət daĢıyır. 

ġirkətin fəaliyyəti ĠĠR Konstitusiyanın 175-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddəyə əsasən 

ĠĠR televiziya və radiosu islam prinsiplərinə uyğun olmaq və ölkə maraqlarını nəzərə almaq 

Ģərtilə söz azadlığına, fikir və ideya yaymaq azadlığına malikdirlər. “Səda və Sima”nın sədri 

Ali dini Rəhbər tərəfindən təyin edilir, yaxud vəzifəsindən azad olunur. ġirkətin fəaliyyətinə 

Prezidentin, Məhkəmə hakimiyyəti Rəhbərinin və (Ġslam ġurası) Məclisin (يجهس شٕرای اساليی) 

hərəsinin iki nümayəndəsinin daxil olduğu Nəzarət ġurası ( -nəzarət edir. Tele (شٕرای َگٓباٌ

radio Ģirkətinin istiqaməti və idarəcilik qaydaları, fəaliyyətinə nəzarət Qanun tərəfindən 

müəyyənləĢdirilir (16). ĠRĠB dövlətin inhisarındadır, əsas maliyyə mənbəyi dövlətdir və onun 

xərcləri dövlətin illik büdcəsinə daxildir. Həmçinin reklam və sponsorlardan müəyyən gəlir 

əldə edilir (17). 

ĠRĠB direktorunun tədqiqat və planlaĢdırma iĢləri üzrə müavini Məsud Əbu-Talibinin 

sözlərinə əsasən bütün cəmiyyətlərdə televiziyanın vəzifəsi informasiya yaymaq və əyləndir-

məkdir, Ġranda isə onun missiyası fikirləri və cəmiyyətin mədəniyyətini idarə etməkdir. Ġslam 

nöqteyi-nəzərindən informasiya doğru və Ģəffaf olmalıdır və müəyyən bir qrupun maraqlarını 

təmsil etməməlidir (18). 

Ġranda bu günədək bir neçə dəfə özəl televiziya yaradılmasına təĢəbbüs edilib. 2005-ci 

ildə prezidentliyə namizəd Mehdi Kərrubi, 2009-cu ildə prezidentliyə namizəd Mirhüseyn 

Musəvi, 2011-ci ildə səkkizinci Məclisin nümayəndələrindən Ə.Motəhərri özəl televiziya aç-

mağa cəhd göstəriblər. Lakin bu təkliflər Konstitusiyaya uyğun sayılmadığı üçün həyata 

kçirilməyib (19; 20). “Səda və Sima”nın əsasnaməsinin yeddinci maddəsinə görə: “ölkənin 

bütün məntəqələrində ötürücü qurulması, televiziya və radio proqramlarının yayımlanması bu 

Ģirkətin inhisarındadır, fiziki və hüquqi Ģəxslər belə kütləvi informasiya vasitəsi yaratmaq, 

yaxud istismar etmək istəyərlərsə onların bu iĢlərinin qarĢısı alınacaq və onlar qanun 

tərəfindən təqib ediləcəklər” (20; 21). 

Lakin “Səda və Sima”nın əsasnaməsi 1983-cü ildə qəbul edildiyi üçün onun bir sıra 

maddələri ĠĠR Konstitusiyasında 1989-cu ildə edilmiĢ düzəliĢlərlə uyğun gəlmir. Həmin 

səbəbə KĠV üzrə iranlı mütəxəssis H.Cəfəri bildirir ki, Konstitusiyada dəyiĢikliklər edildiyi 

vaxtdan “Səda və Sima” qanunsuz idarə olunur. Onun sözlərinə görə “Səda və Sima” bəlkə də 

Ġranda qanunsuz idarə edilən yeganə qurumdur və bu, Ģirkətin bir sıra problemlərlə üzləĢmə-

sinə səbəb olub. 2004-cü ildən ĠRĠB-in müdiri təyin edilmiĢ Ġ.Zəriqaminin də ölkə tele-radio 

Ģirkətini heç bir qanunla idarə etmədiyini qeyd edən H.Cəfəri bildirir ki, bu Ģəbəkəni idarə 

etmək üçün bir qanuna ehtiyac var. ġirkət hətta daxili qanuna malik deyil, yalnız bir sıra daxili 

prosedurlar mövcuddur. PeĢəkar və idarəçilik baxımından proqramların hazırlanmasına rəh-

bərlik edən qruplar da peĢəkar olmadığları üçün baĢ verən problemləri aradan qaldıra bilmirlər 

və proqramları yayımdan çıxarırlar. ġəbəkənin qruplarını idarə edənlər etibarlı insanlar olsalar 
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da əksəriyyəti siyasətçilər və islam inqilabının iĢtirakçılarıdır. Kanalı onlarla idarə etmək 

olmaz (22). Qeyd etmək lazımdır ki, Ġ.Zəriqami də 1979-cu ildə ABġ səfirliyinin tutlmasında 

iĢtirak edənlər arasında olmuĢdur və Ġslam Ġnqilabı KeĢikçiləri Korpusunda qulluq etmiĢdir 

(17). “Səda və Sima”nın Ģəbəkədən xaricdə olan orqanlara və məsul Ģəxslərə tabe olmasını 

zəruri sayan mütəxəssis Ģirkətin kənar rəhbərlərdən asılı olmamasını onun problemlərinin 

yaranmsının əsas səbəbi olduğunu bildirir. ġəbəkə rəhbərə cavab vermək bəhanəsi altında 

digər heç bir yerə cavab vermir. “Nəzarət ġurası”nın da qanunu yoxdur, onun adı yalnız Kons-

titusiyada mövcuddur. Bu Ģuranın nəzarət üsulunu, səlahiyyətlərini, bir sözlə “Səda və Sima”-

nın iĢinə hansı dərəcədə müdaxilə edə biləcəyini göstərən heç bir qanuna malik deyil (22). 

Digər Ġran mənbələrində də keçən illərin təcrübəsinə əsasən bildirilir ki, tele-radio Ģirkətinə 

nəzarət üçün qanunun olmaması və IRIB-in nəzarəti təmin etməkdən imtina etməsi səbəbin-

dən Nəzarət ġurası, demək olar ki, formal bir quruma çevrilmiĢdir (23). Qeyd etmək lazımdır 

ki, “Səda və Sima”nın yuxarıda adını çəkdiyimiz 1983-cü il əsasnaməsində “Nəzarət ġura-

sı”nın funksiyaları öz əksini tapmıĢdı. 

Kanalların özəlləĢdirilməsi ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, Ġran Jurnalistlər Fondunun 

baĢ katibi Əli Məzruinin sözlərinə görə Ġranda özəl telekanalların yaradılması üçün ĠĠR kons-

titusiyasının iqtisadi layihələrin özəlləĢdirilməsini nəzərdə tutan 44-cü maddəyə dəyiĢiklik və 

ya əlavə etməklə telekanalların özəlləĢdirilməsinə imkan yaratmaq olar. Ġranda konstitusiyanin 

hansısa bir maddəsinə dəyiĢiklik və ya əlavəni isə Ali dini Rəhbər və Məsləhət ġurası təsdiq 

etməlidir (24). XĠN-in əməkdaĢı R.Mehmanpərəst isə bildirib ki: “...əgər iqtisadi məsələlərdə 

özəlləĢdirmə arxasınca gediriksə, bu iĢ ya dövlət Ģirkətlərinə bağlıdır, ya da özəlləĢmiĢ mər-

kəzlər və Ģirkətlərin müdirlərinin təfəkkürü hələ də dövlətə məxsusdur. KĠV sahəsində də 

həmin problem mövcuddur” (10). 

ĠRĠB 7 daxili televiziya Ģəbəksinə (tv1; tv2; tv3; tv4; Xəbər, AmuzeĢ və Quran Ģəbə-

kələri), 6 peyklə yayımlanan televiziya Ģəbəkəsinə (ĠRĠB-1, ĠRĠB-2, ĠRĠB-3, əl-Aləm, 

PressTV, SəhərTV) malikdir. 17 daxili radio Ģəbəkəsinə və 30 xarici dildə yayımlanan “Ġranın 

səsi” radio Ģəbəkəsi mövcuddur (25; 26). 

Beynəlxalq “Cam-e cəm” teleĢəbəkəsi 1997-ci il 17 dekabr tarixində təsis edilib. 

ġəbəkə öz proqramlarını fars dilində həm ölkə daxilində, həm də xaricə yayımlayır, məqsədi 

xaricdə yaĢayan iranlıların öz vətənləri ilə əlaqələrini geniĢləndirmək, iranlı və xaricdə 

yaĢayan farsdilli auditoriyanın ehtiyaclarını təmin etmək, əsl Ġran-islam mədəniyyətinə diqqəti 

yönəltmək, xaricdə yaĢayan iranlıları baĢ verənlər haqqında məlumtlandırmaq və iranlı kimli-

yini qorumaqdır. ġəbəkədə Avropa üçün nəzərdə tutulmuĢ ĠRĠB1, Amerikaya yayımlanan 

ĠRĠB2, Asiyaya yayımlanan ĠRĠB3 kanalı fəaliyyət göstərir (27). 

Bir çox dillərdə, o cümlədən Azərbaycan dilində yayımlanan “SəhərTV” kanalı da 

1997-ci ildə təsəs edilib. Kanal Ġslam inqilabının ismarıclarını xaricə çatdırmaq məqsədilə 

yaradılıb (15); (28). 

Ġranın ilk ingilisdilli beynəlxalq tele-kanalı PressTV 2007-ci ildə təsis edilib. Kanalın 

açılıĢı zamanı ĠĠR Prezidenti M.Əhnədinejad onun məqsədinin Qərbin təbliğatına qarĢı 

durmaq olduğunu bildirib (29). 

“Xəbər” kanalı 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir, 2006-cı ilin noyabr ayından Qafqazda 

yayımlanır. Ġranda əyalət televiziyalarının da bir çoxu peyk antena ilə yayımlanır və onlara 

internet vasitəsilə baxmaq mümkündür. Bu televiziyalar xüsusilə sərhəd rayonlarına təbliğat 

məqsədilə yayımlanır. Fars dilində yayımlanan bu kanallarda rus, azərbaycan, kürd və ərab 

dillərində qısa xəbərlər də verilir (15). 
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Qeyd edək ki, 2 iyul 1994-cü il tarıxdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və 

Radio VeriliĢləri ġirkəti ilə Ġran Ġslam Respublikası “Səda və Sima” Dövlət Televiziya və 

Radio VeriliĢləri Ġdarəsi arasında əməkdaĢlıq haqqında saziĢ imzalanıb (30). 

Mətbuat və elektron nəşrlər (internet). ĠĠR-də çox sayda qəzetlər dərc edilir. ĠĠR 

Konstitusiyasının 24-cü maddəsinə əsasən Ġranda nəĢriyyat və mətbuat Ġslam prinsipləri və 

ictimai hüquqlara zərər verə bilən hallar istisna olmaqla, infofmasiya yaymaqda azaddırlar. 

Onun təfsilatı qanunla müəyyənləĢir (16). Bununla yanaĢı, nəĢr və mətbuat ĠĠR-də 1986-cı ildə 

qəbul olunmuĢ, 2010-cu ildə son düzəliĢ edilmiĢ “Mətbuat qanunu” ilə tənzimlənir. Qanunun 

1-ci maddəsinə əsasən, bu qanunda nəzərdə tutulan mətbuat müntəzəm olaraq, bir ad altında, 

ardıcıl tarix və nömrələrlə, xəbər, tənqidi, ictimai, siyasi, iqtisadi, kənd təsərrüfatı, mədə-

niyyət, dini, elmi, texniki, hərbi, sənət, idman və buna bənzər digər sahələrə aid dərc ediləcək 

bütün nəĢrlərdən ibarətdir. “Mətbuat qanunu”nun 1-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən bütün 

elktron nəĢriyyatlar da bu qanunun müddəalarına əsasən tənzimlənir (31). “Mətbuat qanu-

nu”nun 1-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən bütün elektron nəĢriyyatlar da bu qanunun 

müddəalarına əsasən tənzimlənir (31). 

ĠĠR xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən olan “nə Qərb, nə ġərq” prinsipi ölkənin 

“Mətbuat qanunu”nda da öz əksini tapıb. Həmin qanunun 2-ci fəslinin 2-ci maddəsinin h (ِ) 

bəndində “Nə ġərq, nə Qərb siyasətinin qorunması və möhkəmləndirilməsi” mətbuatın vəzi-

fələrindən biri olaraq göstərilir (31). Qeyd etmək lazımdır ki, Ġran mətbuatında bu prinsip, 

demək olar ki, qorunur. 

Ġran mətbuatı da dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilir və dövlət yardımı ilə fəaliyyət 

göstərir. Dövlət yardımının ayrılması Mədəniyyət və Ġslami ĠrĢad nazirliyinin səlahiyyə-

tindədir, lakin dövlət nümayəndəsinin də iĢtirakı ilə həyata keçirilir. Yardım üç Ģəkildə edilir: 

pul Ģəklində; mətbuatda dövlətə məxsus reklamların yerləĢdirilməsi ilə; dövlət orqanlarının 

qəzetlərə abunə olması, jurnalistlərə mükafatlar, dövlət orqanları hesabina pulsuz səfərlər və s. 

(32). 

ĠRĠB-dən fərqli olaraq, mətbu orqanlar və xəbər saytları konservator, islahatçı və 

mərkəzçi cərəyanların siyasi-ideoloji nəzərlərinə uyğun bölünürlər. 

Konservatorların mövqeyini əks etdirən qəzetlər və xəbər saytları: “Keyhan”, 

“Comhuri-ye Eslami”, “Rəsalət” qəzeti, “Ġran” qəzeti, “Cam-e cam”, “Cavan”, “Tehran 

Times”, “Tehran Daily” qəzetləri, “Raja News”, “Sepah News”, “Ansar News” xəbər saytları 

və s. 

Ġslahatçıların mövqeyini əks etdirən qəzetlər və xəbər saytları:“Etemad”, “Etemad-e 

melli”, “Aftab-e Yəzd”, “Həmbəstegi”, “ġərq” , “Mərdom salari” qəzetləri, “Mowj Camp” 

xəbər saytı və s. 

Mərkəzçilərin mövqeyini əks etdirən qəzetlər və xəbər saytları: “HəmĢəhri”, 

“Kargozaran”, “Ettelaat”, “Tehran emruz”, “Sərmaye” qəzetləri, “Parleman News” və 

“Tabnak” xəbər saytları (33; 34). 

“Cam-e cam” qəzeti ĠRĠB-in rəsmi mətbu orqanıdır və həm televiziyanın, həm də 

qəzetin əsas informasiya mənbəyi “Vahid xəbər mərkəzi”dir. “Ġran” qəzeti isə ĠRNA 

informasiya agentliyinin rəsmi mətbu orqanıdır. 

Göstərilən qəzetlər islam prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. 

Ġranda 1390-cı (miladi tarixi ilə mart 2011-mart 2012) ildə aparılan tədqiqat zamanı hər 

üç cərəyana məxsus qəzetlərdə çalıĢan jurnalistlər dövlət yardımı alan mətbu orqanın müstəqil 

olmasının mümkün olmadığını və dövlətin etdiyi yardım müqabilində onun əvəzini xəbərlərə 

təsir etməklə ödəmələrini istədiyini bildiriblər. Bununla belə konservatorlar və mərkəzçilər 
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dövlət yardımının ləğv edilməsini istəmədiklərini qeyd ediblər. (Ġslahatçıların isə bu haqda 

fikirləri göstərilməyib.) Hər üç qrup bu fikirdədir ki, dövlət qəzetlərə münasibətdə siyasətinə 

yenidən baxmalıdır. Tədqiqatın nəticəsinə görə Ġran iqtidarı KĠV-lərdən ictimai nəzarəti 

həyata keçirmək üçün bir alət olaraq istifadə edir (32). 

Hazırda Ġranın kommersiya mətbuatına keçid dövrü yaĢadığı bildirilir, lakin ölkədə özəl 

qəzet yoxdur. Özəl qəzet yaratmaq cəhdlərinin qarĢısı isə dövlət tərəfindən alınır. Eyni zaman-

da, son illər qəzetlərin tez-tez bağlanması onlara sərmayə qoyuluĢunu da azaldıb. Çünki qəzet 

bağlandıqda, yaxud ləğv edildikdə sərmayə qoyan Ģəxsə dəyən ziyanın əvəzi ödənilmir (35). 

İnformasiya agentlikləri. Əsas məlumat bazası informasiya agentlikləridir. ĠĠR-in 

keçmiĢ prezidenti M.Xatəmi xəbər agentliklərini KĠV-lərin ürəyi adlanırmıĢdı. O 

informasiyanı qana bənzədərək bildirmiĢdi ki, bütün digər informasiya vasitələri informasiya 

agentliklərindən qidalanır. Əgər biz bu mənbəni və qəlbi düzgün yarada və qanı düzgün 

çatdıra bilsək, həqiqətən də doğru informasiyaya ehtiyacı olan digər KĠV-lərin də inkiĢaf 

etməsinə, daha yaxĢı və sabit olmasına nail olarıq.Beləliklə də ölkənin qeyri-mötəbər xəbər 

mənbələridən asılılığına son qoyular (7). 

Ġranda informasiya agentlikləri dövlətin ciddi nəzarəti altındadır. 

2010-cu ildə Məclis Mətbuat qanununun bir hissəsində düzəliĢ edərək xəbər agent-

liklərini də həmin qanun əsasında tənzimlənən KĠV-lər sırasına daxil edib. Bu dəyiĢiklik 

nəticəsində BaĢ direktor və yerli yazarlar və informasiya agentliklərinin xəbərçıləri həmin 

qanuna uyğun olaraq, yazılı mətbuatların məsul müdirləri və yazarları üçün nəzərdə tutulmuĢ 

məsuliyyətə malikdirlər (36; 31). 

Ġranda ĠRNA, ĠSNA, ĠLNA, Mehr, Fars və s. informasiya agentlikləri fəaliyyət göstərir. 

IRNA – ĠĠR-in rəsmi dövlət informasiya agentliyidir. 1934-cü ildə “Pars” agentliyi adı 

ilə fəaliyyətə baĢlayıb, 1979-cu ildən adı dəyĢib ĠRNA edilib. Mədəniyyət və islami irĢad 

nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir.  

ISNA tələbələrin informasiya agentliyidir. 1999-cu ildə təsis edilib və fəaliyyətinə görə 

ĠRNA-dan daha müstəqildir və daha neytral mövqe tutub. 

“Fars” yarı rəsmi informasiya agentliyidir, 2002-ci ildə təsis edilib və hökumətyönlü-

dür. Ġslam Ġnqilabı KeĢikçiləri Korpusuna tabedir. 

ILNA həmkarlar Ġttifaqı tərəfindən yaradılıb, islahatçılara yaxın hesab edilir. 

“Mehr” 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir və Ġslam inkiĢaf TəĢkilatına məxsusdur. 

Hər bir tele-Ģəbəkə, qəzet və informasiya agentliyi öz internet saytına və arxivinə 

malikdir. 

2011-ci il 5 aprel tarixində ĠĠR-in ĠRNA agentliyinin Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc) və özəl Trend Beynəlxalq Ġnformasiya Agentliyi (BIA) 

arasında əməkdaĢlıq haqqında müqavilə imzalanıb (37); (38). 

Xütbə (cümə imamları institutu). Ġranın spesifikasını nəzərə alaraq cümə imamları 

institutlarını da KĠV-lərə aid etmək mümkündür. Xüsusilə də cümə namazlarından əvvəl oxu-

nan xütbələr kütləvi informasıya yaymaq və fikir formalaĢdırmaq üçün əlveriĢli vasitədir. 

Cümə imamları Rəhbər tərəfindən təyin edilirlər. Xütbələr, əsasən Ali dini xadimlərin daxili 

siyasi və beynəlxalq hadisələr haqqında düĢüncələrini əhaliyə çatdırmaq üçün istifadə edilir 

(39). 

Senzura. ĠĠR Konstitusiyasında və KĠV-lərlə bağlı mövcud qanunların hər birində aid 

olduğu informasiya vasitəsinin fəaliyyətini tənzimləyən, informasiyanın yayılmaına icazə 

verən, və ya qadağan edən hallar öz əksini tapıb. Bütün KĠV-lərdə islam prinsiplərinə uyğun 
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olmaq və ölkə maraqlarını nəzərə almayan informasiyanın yayılması qadağandır və belə hallar 

dövlət tərəfindən cəzalandırılır. 

Konstitusiyasının 168-ci maddəsinə əsasən Qanunu pozan mətbu orqanları cəzalan-

dırmaq üçün mətbuata dair cinayətlərə “Mətbuat məhkəməsində” baxılır. Bu məhkəmələr icti-

maiyyətə açıq olmalı və KĠV münsiflər heyətinin iĢtirakı ilə keçirilməlidir. “Mətbuat məhkə-

məsi”ndən baĢqa, “mədəniyyət və KĠV məhkəməsi” fəaliyyət gösərir və məqsədi KĠV-lərlə 

daha çox əlaqə qurmaq və media fayllarını mütəĢəkkil və professional idarə etməkdır.Heyətin 

araĢdırması nəticəsində yazılı KĠV-lərdə milli təhlükəsizlik əleyhinə addımlar, müqəddəsləri 

təhqir edən yazılar və yalan halları aĢkar edilərsə, həmin mətbu orqan müvəqqəti bağlanır, ya-

xud ümumiyyətlə ləğv edilir (40). Təhlükəsizlik, korrupsiya, ĠĠR-in banisi və Ali dini Rəhbə-

rin təhqir edilməsi, ĠĠR əleyhinə atılmıĢ addımlar və s. bu kimi məsələlərə Mətbuat məhkəməsi 

ilə yanaĢı, Ġslam Ġnqilabı Məhkəməsində də baxılır (41). 

M.Xatəminin prezidentliyi dövrü Ġran KĠV-lərinin daha çox inkiĢaf etdiyi dövr hesab 

olunur. Onun prezidentliyinin ilk illərində mətbuat heç vaxt olmadığı kiami azad olmuĢdu. 

Onlarla yeni qəzet yaranmıĢdı, mətbuatın nüfuzu artmıĢdı.Televiziyada da müəyyən dəyi-

Ģikliklər edilmıĢdi. Peyk televiziyalarına qarĢı qoyulmuĢ məhdudiyyət nisbətən zəiflədi, milli 

kanalın sayı artırıldı, ölkə daxilinə və xaricə yayımlanan peyk telekanalı təsis edildi. Lakin 

2000-ci il parlament seçkilərində islahatçılar qalib qəldikdən sonra bir çox qəzetlərin bağlandı, 

qeyri-ənənəvi dini baxıĢlarına görə bir çox Ģərhçilər və redaktorlar həbs edildi. KĠV-lər 

əleyhinə kampaniyaya Məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzlu orqanları rəhbərlik edirdi. M.Xatəmi 

və Məclis müdaxilə imkanına malik deyildilər (42). 

M.Əhmədinejadın prezidentliyi dövrü KĠV-lərə təzyiqlərin artdığı bildirilir. Sərhədsiz 

Reportyorlar TəĢkilatının 2009-cu il hesabatına görə, onun birinci prezidentliyi dövründə 

Ġranda 200-dən çox mətbuatın fəaliyyəti dayandırılıb, 200 jurnalist həbs olunub, 5 milyon 

internet saytı ləğv edilib (24). 

Ġranın Mətbuat qanununun 4-cü maddəsinə əsasən heç bir rəsmi, yaxud qeyri-rəsmi 

orqanın mətbuata hər hansı mövzunun, yaxud məqalənin verilməsi üçün təzyiq göstərmək, 

senzura qoymağa və onu nəzarətə almağa cəhd etmək hüququ yoxdur (31). Buna baxmayaraq, 

2007-ci ilin sonunda Milli təhlükəsizlik üzrə Ali ġura ölkə KĠV-lərinə Ġran-ABġ münasibət-

lərinə, Ġraq və Əfqanıstana, həmin ölkələrlə sərhəddə yaranan vəziyyətə, Ġranın nüvə proqra-

mına və neft bazarında mövcud vəziyyətə dair nəyi yazmaq olar, nəyi yazmaq olmaz haqqında 

ciddi göstəriĢ vermiĢdi (43). 

2009-cu ildən Məhəmməd Əli Raminin Mədəniyyət və Ġslami ĠrĢad nazirinin müavini 

vəzifəsinə seçildiyi vaxtdan Ġran mətbuatına təzyiqlərin artdığı göstərilir. Demək olar ki, 

islahatçılar qanadına yaxın əksər qəzetlər ya qadağan olunub, ya da fəaliyyətləri məhdudlaĢ-

dırılıb və ciddi nəzarətə alınıb (36). Sərhədsiz reportyorlar Mədəniyyət və Ġslami ĠrĢad 

nazirliyini M.Əhmədinejadın prezident olduqdan sonra nəzarətvərepressiyamexanizmi rolu 

oynayan “senzura agentliyi”nə çevrildiyini bildirirlər (44). Xarici tədqiqatçıların fikrincə, 

M.Əhmədinejad adminstrasiyası belə hesab edir ki, KĠV-in vəzifəsi hökumətin fəaliyyəti 

haqqında məlumat verməli və onu dəstəkləməlidir, lakin onları Ģərh etməməlidir (45, s.36). 

Jurnalistlərin Müdafiəsi Komitəsinin 2012-ci il tədqiqatlarına əsasən Ġran 2009-cu il 

mübahisəli preziednt seçkilərindən və M.Əhmədinejad yenidən Prezident seçildikdən sonra 

daha repressiv ölkəyə çevrilib. KĠV-lərə pul ayırmaqdan imtina edən və tənqidlə məĢğul olan 

jurnalistləri susdurmaq üçün onları qısa müddətə həbsə salan Tehran, indi də informasiya 

agentliklərini bağlayır, xarici jurnalistləri ölkədən çıxarır, mətbuat nümayəndələrini daha uzun 

müddətə həbs edir və əmlakı müsadirə edir (46). 
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21 aprel 2012-ci il tarixdə M.Əhmədinejad hökumətinin növbəti addım olaraq “infor-

masiya agentliklərinin və elektron nəĢrlərin iĢlərini təĢkil və təchiz etmək, fəaliyyətinə daha 

çox nəzarətdə saxlamaq” məqsədilə hökumətin yeni qaydalarının göstərildiyi yeni əsasnamə 

dərc etdirdi. Qaydalara əsasən informasiya agentlikləri və elektron nəĢrlər “xəbərin mənbə-

yini” dərc etməyə və göstərməyə borcludurlar, həmçinin qadağan olunmuĢ, lisenziyaları ləğv 

edilmiĢ, yaxud qadağan olunmuĢ nəĢriyyatların və informasiya agentliklərinin xəbərlərindən, 

mövzularından və təsvirlərindən istifadə qadağandır (47). “Fars” xəbər agentliyi bu qərarın 

“Mətbuat qanunu”na zidd olduğunu və qərar əleyhinə Ədalət Məhkəməsi qarĢısnda vəsatət 

qaldıracağını bildirmıĢdi. Agentliyin məlumatına əsasən qərardan sonra xəbər agentlikləri 

adlarının çəkilməsini istəməyən dövlətin müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi qurumlarından 

aldığları informasiyanı yaya bilməyəcəklər. Bu qərara sərt reaksiya bildirən informasiya 

agentlikləri əmindirlər ki, dövlət bu yolla informasiyanın və agentliklərin tənqidinin qarĢısını 

almağa çalıĢır, agentlikləri dövlət təĢkilatlarının ictimaiyyətlə əlaqələr Ģöbəsinə çevirmək 

istəyirlər (47). 

Mətbuat münsiflər heyətinin katibi Ə.Kəsaiyan isə Ġranın baykot və müharibə təhlükəsi 

Ģəraitində olduğunu bildirib. Çünki dövlət yalnız belə fövqəladə vəziyyətdə bu cür qərar qəbul 

edə bilər, adi vəziyyətdə isə gözləmək lazımdır ki, KĠV-lər haqqında qanun Məclisdə təsdiq 

edilsin (47). 

2003-cü ilin Nobel Sülh mükafatçısı, əslən Həmədanlı olan ġirin Abadi bildirir ki, Ġra-

nın mətbuat qanunu aydın olmayan prinsiplər, hüquqi ziddiyyətlər və söz azadlığını məhdud-

laĢdıran maddələr məcmusudur ki, ondan istifadə etməklə mətbuatda gedən “tənqidlərin” 

çoxunu “cinayət” kimi qiymətləndirmək olar (48). 

Ġranda ən çox senzura və təzyiqlərlə qarĢılaĢan sahə Ġnternetdir. ĠĠR Ġnternet Ģəbəkəsinə 

inteqrasiya etmək istəməsə də bu prosesdən kənarda qala bilməmiĢdir. Ġranpressnews saytı 

yazır ki, digər diktator rejimlərdə olduğu kimi, Ġslam hökumətində də “yasaq” mövzuların 

bildirilməsinin qarĢısnı almaq üçün tətbiq etdiyi nəzarət və məhdudiyyət, həmçinin minlərlə 

kitabın və yazılı nəĢrlərin yandırılması və məhv edilməsi ilə yanaĢı, internet saytlarından da 

informasiyaları çıxarmağa baĢlanıb. Hökumətin senzura aparatları jurnalistlərə, yaxud KĠV 

rəhbərlərinə hər hansı informasiyanı saytdan çıxarmaq göstəriĢi verirlər, hətta əgər onun 

nəĢrindən müəyyən vaxt keçibsə belə. Əgər hətta mətləb qoyulan həddi keçməyibsə də hər 

hansı ayatollahın, nazirin, vəkilin, yaxud hökumətə bağlı hər hansı idarənin rəhbərinin, parti-

yanın, cəbhənin baĢçısınn, hətta imam Xameneinin xoĢuna gəlməməsi kifayətdir ki, həmin 

informasiyanın çıxarılmasına göstəriĢ verilsin. Yəni əvvəllər minlərlə nüsxənin yandırılması 

və doğranması ilə həyata keçirilən əməliyyatın indi icra edilməsi üçün kompyuterin bir 

düyməsi kifayətir. Ġndi Ġran hökuməti “xalqın ziyanına” adı ilə istədiyi hər Ģeyi, hətta xarıcdən 

Ġrana ötürülən saytlardan belə, silir (49). 

Ən çox “Ģəxsi gündəlik” (weblogs) kimi tanınan geniĢ informasiya yaymaq və fikir 

formalaĢdırmaq imkanına malik internet səhifələri yerli senzuranın etirazı ilə qarĢılaĢmıĢdır. 

“ġəxsi gündəlik”lər ilk əvvəl Ġran Azərbaycanında geniĢ yayılmıĢdı. Lakin bu səhifələrin 

xüsusi fəal funksionerlərinin həbsi də daxil olmaqla digər ciddi tədbirlər görülsə də beynəlxalq 

ekspertlərin fikrincə bu səhifələrin həcminə görə Ġran dünyada ön sıralardadır (34). 

2008-ci ilin noyabr ayında düĢmənlərin internet Ģəbəkəsindən sui-istifadə edərək Ġran 

cəmiyyətinin dini dəyərlərinə zərbə vurmağa çalıĢdığını qeyd edən ĠĠR BaĢ Prokurorluğun 

ədliyyə müĢaviri Ə.Xürrəmabadi bildirmiĢdi ki, son dövrlər Ġranda beĢ milyondan çox internet 

saytı bağlanıb (50). 
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Viewdns.info saytı tərəfindən 2012-ci il üçün Alexa "Top Sites" kataloquna daxil 

edilmiĢ saytlar əsasında Ġranda Ġnternetin vəziyyəti və daha çox hansı saytların senzuraya 

məruz qaldiğı araĢdırılıb. Bir çox saytların ölkəyə daxil olmasının qarĢısı alındığı aĢkar edilib. 

Tədqiqatçıları ən çox təəccübləndirən Ġranda xəbər saytlarının gözlənildiyindən daha az 

senzuraya məruz qalması faktı olub. Bütün dünya üzrə daha çox bloka salınan bu saytların 

Ġranda yalnız 32%-inin bloka salındığı məlum olub. Bloka salınan xəbər saytları arasında 

BBC, The Guardian, Fox News, New York Post, bloka salınmayan saytlar arasında isə CNN, 

Reuters, The New York Times və Bloomberg-in saytları da yer alıb (51). 

Dünya KĠV-lərini müqayisəli analiz edən mütəxəssislər bu qərara gəliblər ki, ən çox 

qapalı və nəzarət altında olan, ciddi senzuraya məruz qalan KĠV-lər Yaxın və Orta ġərq 

ölkələrinə məxsusdur (52; 53). 

Nəticə. ÜmumiləĢmə apararaq demək olar ki, ĠĠR özünün xarici siyasətində ictimai 

diplomatiya əhəmiyyətli yer tutur. Ġran kütləvi informasiya vasitələrindən effektli istifadə edir 

və ictimai fikrə təsir etməyə və diqqəti cəlb etməyə çalıĢır. 

Ġranda KĠV-lər hamısı dövlətin və hakimdairələrinciddinəzarətialtındadır və dövlət 

tərəfindən maliyyələĢdirilir. KĠV-in heç bir sahəsinə professionallar rəhbərlik etmirlər, onların 

əksəriyyətini siyasətçilər təĢkil edir. ĠĠR KĠV-lərin ən çox senzuraya məruz qaldığı ölkələrdən 

hesab edilir. 
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