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DEVRİM SONRASI İRAN’IN ORTADOĞU’DAKİ YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK MEDYA 
 
İran Medyasının Ortadoğu’daki yansımasına bakmadan önce şüphesiz Medya Kavramını anlamlandırmak ve 
nitelendirmek gerekir. Medya TDK kaynaklarında Radyo, Televizyon, Gazete, Dergi vb. iletişim ve yayın 
organlarının tamamına verilen ad olarak tanımlansa da günümüzde bu kavram Yasama Yürütme ve 
Yargıdan sonra 4. Büyük güç olarak bilinmektedir. Nitekim medya gerektiğinde halk adına hükümeti 
denetleme görevini üstlenmiştir. Amerikan sosyolog Robert E. Park, Hulteng ve Nelson’a göre, dördüncü güç 
kavramını gazete/basın için ilk olarak Lord Thomas Babington Macaulay 1828’de “Hallam’s Constitutional 
History” adlı makalesinde kullanmıştır. 
 
1979 İran İslami Devrimi ve Medyanın Devrim Üzerindeki Tesiri 
1941 yılında müttefiklerin baskısı nedeniyle babasının tahttan indirilmesi sonucu iktidara gelen ve pehlevi 
hanedanlığının son şahı olan  Muhammed Rıza Pehlevi  iktidarının ilk  yıllarında  ciddi problemlerle  karşılaş-  
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mamıştı. Hatta batılı ülkelerle iş birliği yapmış ve ülkenin kalkınması hususunda etkili adımlar atmıştı. Bu iş 
birliği ilerleyen süreçte öyle bir hal almıştı ki artık Muhammed Rıza Pehlevi iktidarının korunmasını 
İngilizlere borçluydu. Bu minnet duygusu sonucunda ülke petrollerinin gelirini İngiltere’ye akıtan dönemin 
Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’ye karşı halk tabanından ciddi tepkiler ve petrolün millileştirilmesi konusunda 
baskılar başlar. 1953 yılında Dönemin İç İşleri Bakanı Muhammet Musaddık, şahın karşı olmasına rağmen 
petrolü millileştirmesi sonucunda İngiltere Musaddıka karşı Ajax Operasyonunu gerçekleştirerek onu ev 
hapsine mahkûm eder. CIA destekli Ajax Operasyonun sonucuyla birlikte halk hareketleri ateşli bir hal 
almaya başlar ve hemen akabindeki Ak Devrim adı altında Şahın ülkeyi modernleştirmek adına 
gerçekleştirdiği toprak reformu kadınlara oy hakkı tanınması gibi reform hareketlerinin halk üzerinde 
bıraktığı etkiyle birlikte halkın Muhammed Rıza Pehlevi üzerindeki baskısı daha da artar. Bununla birlikte 
Humeyni’nin ilk defa bu reform hareketlerinin sonucunda etkili muhalefetiyle birlikte popülaritesi artmaya 
başlar. 
 
İşte tam bu noktadan itibaren Medyanın İran İslami Devrimi Üzerindeki tesiri netleşir. Zira Humeyni etkili 
muhalefeti nedeniyle sınır dışı edilmiştir. Bu dönem içerisinde bir müddet Necefte kalan Humeyni evinin 
kuşatılmasıyla Paris’e geçer dolayısıyla İran’da ki destekçileriyle iletişime geçebileceği bir mecra arayışına 
girer. Bu süreçte dönemin şartları gereği Devrim lideri Humeyni’nin fikirlerini yaydığı tek mecra “Radyo” idi. 
Ayetullah Humeyni, sürgünde olduğu zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu vaazları ve konuşmaları kasetlere 
kaydedip öğrencileri aracılığıyla halka ulaşmasını sağlıyordu. Tüm fikir ve düşüncelerini bu sayede yayıyor 
ve değişik kesimden birçok topluluğa bu yöntemle ulaşıyordu. Kısacası ilerleyen süreçte gerçekleşecek olan 
devrimin alt yapısını hazırlıyor, bir devrimin temelini medya sayesinde atmış oluyordu. İşte bir inkılâbın 
ayak sesleri... İran İslami Devrimine medya ekseninden baktığımızda bu devrim için dünyadaki ilk teknolojik 
devrim diyebiliriz. Binaenaleyh İran Devriminin siyasi ve sosyal tetikleyenlerinin yanına Medyanın da 
eklenmesi zaruridir. 
 

Muhtasar İran Medyası Tarihi ve Milli Medya Tasavvuru 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gazetelerin yerini radyolar radyoların yerini televizyonlar almış ve hususen 
günümüzde televizyonlar da etkisini yitirmeye başlamış yerini yeni medya dediğimiz sosyal medya 
platformuna bırakmıştır. Dolayısıyla her ülkenin siyasi ve sosyal tarihinde medyanın ve basının etkili bir rol 
oynadığı söylenilebilir. Genellikle gelişmiş ve refah seviyesi yüksek olan ülkelerde basın özgürlüğünden 
bahsedilebilir. İran’da ise bu derece özgür ve çeşitli bir yazılı medyadan söz etmek imkânsızdır. Bu nedenle, 
İran’da basının siyasi süreçlerdeki rolünü analiz etmek, ülkeye özgü bazı koşulları dikkate almayı 
gerektirmektedir. 
 
İran İslam Devrimi Öncesi İran Medyası 
Malumunuz olduğu üzere Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde yani 1900’lü yılların sonlarına doğru 
teknoloji günümüzdeki gibi yaygın değildi. 12 Esfand 1299 yılında dönemin şahı Rıza Han’a karşı 
gerçekleştirilen darbeden dokuz gün sonra Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Hükümeti Tarafından İran Gazetesine 
yayın izni verildi. 
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Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde bir takım devlet destekli gazeteler olmasına karşın her mahallede 
yahut kasabada sadece bir televizyon bulunmaktaydı. Televizyon İran’da günümüzdeki gibi yaygın değildi. 
Yayın politikası ve gayesi ise günümüz İran Medyası sloganının tam tersi şeklindeydi. 
 
Radyo ve Gazete gibi kitlesel haberleşme unsurları ne kadar revaçta olsa da herhangi bir kitlesel eylemi 
organize edecek derecede hızlı ve güçlü değildi. Dolayısıyla devrim ve halk ayaklanması gibi geniş çaplı 
ayaklanmaları destekleme konusunda gayet yetersiz kalmaktaydı. Halk haberleri daha ziyade mescitlerden 
ve dini kurumlardan edinmekteydi. Ve devrim öncesi birçok ayaklanma da bu merkezler üzerinden organize 
edilmekteydi. En nihayetinde devrim öncesi Şah dönemi İran medyası nispeten daha etkisiz ve pasifti. Buna 
karşın halk iletişimi dini kurumlar ve mescitler aracılığıyla sağlamakta ve bu merkezlerden bilgi 
edinmekteydiler. 
 

 

 
İran İslam Devrimi Sonrası İran Medyası (Medya İnkılâbı) 
Muhakkak ki devrimi sadece bir ülkenin siyasi kaderinin değişimi olarak adlandırmamak gerekir. Zira 
bilinmelidir ki devrimi tüm kitlesel dinamikler etkiler ve devrim de tüm kitlesel dinamikleri değiştirir ve 
dönüştürür. İşte bu durumda İran İslami Devriminin bir kitlesel dinamik unsuru olarak medyayı nasıl 
değiştirip dönüştürdüğü görülmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasasının girişinde basına ideolojik bir 
yükümlülük atfedilmektedir. Anayasaya göre basın: “[…] İslam devriminin gelişmesine ve yayılmasına 
hizmet etmeli […] ve İslam karşıtı ve yıkıcı özellikleri teşvik etmekten ve yaymaktan dikkatle kaçınmalıdır”. 
Matbuat Kanunun ikinci maddesinde de basının görevleri ayrıntılı olarak serdedilmiştir. Buna göre basın: 
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- Sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, dini, kültürel vb. konularda halkı aydınlatmalıdır. 
- Anayasada belirtilen hedeflere katkıda bulunmalıdır. 
- Irk, dil, örf gibi unsurlar üzerinden toplum içindeki farklı grupları birbirini aleyhine kışkırtmamalıdır. 

 
Devrim Sonrası İran’da Televizyon  
Günümüz İran’ında televizyon ve gazete geçmişte de olduğu gibi halkı eğitmek için adeta bir okul olarak 
görülmekte ve rejimin bir nevi propaganda kaynağı konumundadır. Öyle ki kanallarda sunulan haberler dahi 
daha çok siyasi içeriklidir. Yayın politikası olarak cinayet gibi şiddet içerikli haberlere yer verilmemektedir. 
Medyanın amacı ve denetlenmesi hususunda Anayasanın basını konu alan 175. maddesi şu esasları vaaz 
eder: İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunda İslami esaslar ve ülkenin çıkarlarına riayet edilerek 
ifade ve düşünce özgürlüğünün sağlanması gerekir. İran İslam Cumhuriyeti’nin Radyo ve Televizyon 
Kurumunun başkanını atamak ve azletme yetkisi Rehberlik makamının uhdesindedir. Bu kurum 
Cumhurbaşkanı, Yargı Başkanı ve Meclisten her birini temsilen ikişer kişiden oluşan bir konsey tarafından 
denetlenecektir. Kurumun politikaları, yönetimi ve denetimi kanun tarafından belirlenir. İran’da siyasetin en 
önemli araçlarından birisi basın ve yayın kuruluşlarıdır. Neredeyse her siyasi parti, grup ve ittifakın yayın 
organı mevcuttur. Ancak İran Radyo ve Televizyonu doğrudan Devrim Rehberi’ne bağlıdır ve Anayasanın 175. 
maddesi gereği kurumun başkanı da Rehber tarafından atanmaktadır. İran’da yurtiçinden yayın yapan 
herhangi bir özel TV veya radyo kanalı bulunmamaktadır. 
 
İran Basın Kanunu Muhammed Hatemi döneminde, altıncı dönem meclisi tarafından değiştirilmek istenmiş 
ancak girişim Devrim Rehberi’nin sert müdahalesiyle rafa kaldırılmıştır. Basının, “atom bombasından bile 
daha tehlikeli bir silah” olduğunu belirten Hamenei, bu iletişim araçlarının müesses nizam aleyhine 
kullanılamaması konusunda ilgili yetkilileri uyarmıştır. 34 Basın Kanunu’nun 2. maddesine göre basının 
misyonu: 35 Kamuoyunu dinî, askeri, siyasi, ekonomi, tarım, spor vb. alanlarda bilgilendirmek ve 
aydınlatmak; anayasada öngörülen amaçları geliştirmek, kültür emperyalizmi ile mücadele ederek İslam 
kültürü ve ahlaki erdemleri tebliğ ve teşvik etmek ve ‘Ne Doğu ve Ne Batı’  politikasını güçlendirmektir. 
 
İran’daki tüm kanallar Sazman-e Seda ve Siyma-e Comhuriyye İslamiye İran adıyla adlandırılan Radyo ve 
Televizyon Kurulu tarafından denetlenmekte ve takip edilmektedir. Şuan İRİB bünyesinde 8 ulusal ve 30 
bölgesel TV kanalı bulunmaktadır. Bu Kanallardan bazıları şunlardır: 
 
Shabake-i yek  Genel izleyici kitlesine sahiptir. 
Shabake-i do  Genel izleyici kitlesine sahiptir. 
Shabake-i se  Gençlere yöneliktir. 
Shabake-i chehar Bilimsel içerikli bir kanaldır. 
Shabake-i panch  Bölgesel içerikli bir kanaldır. 
Shabake-i shesh  Haber içerikli bir kanaldır. 
Shabake-i Nasim  Komedi içerikli bir kanaldır. 
Shabake-i Ifilm  Film yayınları yapılan kanaldır. 
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Shabake-i Mostened Belgesel içerikli bir kanaldır 
Shabake-i Nemayesh Genel izleyici kitlesine sahiptir. 
 
Devrim Sonrası İran’da Gazete 
İslami inkılâbın gerçekleşmesi ile İran da tüm basın ve medya devlet tekelinde yönetilmeye başlanmıştır ve 
günümüzde hükümet aleyhine yapılan en ufak bir tenkit kimi zaman söz konusu Medya Kuruluşunun 
kapanmasıyla sonuçlanmaktadır. Günümüzde İran’da basılan gazeteler “İran İslam Cumhuriyeti Ses ve 
Görüntü Kurumu”nun kontrolü altında basılmaktadır. Muhalif gazete yok denecek kadar azdır. Bazen rejim 
karşıtı gazeteler basılsa da kısa bir süre sonra kapanmakla karşı karşıya kalıyor. 
 

 

 
22 Temmuz 2015’te Kültür Bakanlığı tarafından basına, İran nükleer haberlerinin verilmesinde dikkat 
edilmesi gereken hususlarla ilgili gizli bir bilgi notu gönderildi. Bakanlık Sözcüsü Hossein Noushabadi, bu 
notun Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda gönderildiğini ve Konsey’in kararının herkes 
için bağlayıcı olduğunu söyledi. Nitekim, yayınlarında bu nota riayet etmeyerek nükleer görüşmeleri sert 
şekilde eleştiren 9-Dey isimli gazetenin ruhsatı iptal edildi ve Kayhan gazetesi uyarıldı. Bu, hükümetin basın 
üzerindeki kontrolünü artırma çabasının en somut delili olarak görülmektedir. Fakat medya üzerindeki 
baskılar yalnızca Ruhani hükümetinin muhaliflerini değil, reformcu bazı yayın organlarını da hedef almıştır. 
Örneğin, Ekim 2014’te Entekhab adlı internet sitesine erişim geçici olarak engellendi; Ayetullah 
Montazeri’nin ölüm yıldönümüyle ilgili yaptığı haberden dolayı Roozan gazetesinin yayını durduruldu. 
Tanınmış reformcu gazeteci Muhammed Quchani’nin Şubat 2014’te ruhsat alabildiği Aseman gazetesi, ‘kısas 
uygulamasını’ eleştiren bir yazı nedeniyle sadece altı sayı çıktıktan sonra kapatıldı. Öyle ki söz konusu 
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kısıtlamaların siyaset üzerindeki azınmsanamayacak etkisi, Ruhani hükümetinin ikinci adımda medyadaki 
söz konusu baskıyı indirgeyeceğini vaadetmesine sebep oldu. Bu anlamda Ruhani 2009 yılında, kapatılan 
gazeteci örgütü Basın Birliği ve bu anlamda çalışma yapan STK’ları açacağına dair vaatte bulunmasına 
rağmen henüz somut bir adım atılamamıştır. 
 
Bugünün İran’ında Yayın Hayatına Devam Etmekte Olan Gazeteler 
İtimad Gazetesi, İttilaat Gazetesi,  Esrar Gazetesi, Ebrar Gazetesi, İbtikar Gazetesi, Aferîneş Gazetesi, Afetab-e 
Yezd Gazetesi, Ârmen Gazetesi, Haber Gazetesi, Hemayet Gazetesi, Hesban Gazetesi, Online Cevan Gazetesi, 
Comhuriyye Eslami Gazetesi, Cam Cem Gazetesi, İftihar Gazetesi, İran Gazetesi, Kar-o Karger Gazetesi,  Kods 
Gazetesi, Asya Gazetesi, Şark Gazetesi, Siyaset-i Ruz Gazetesi, Resalet Gazetesi, Horasan Gazetesi, Tehran 
Times, İran Daily, El-Vifagh, Hamvatan-e Salem, Hemşehri Gazetesi, Hambestegi Gazetesi, Merdom-e Sâlâr, 
Keyhan Gazetesi, Navad Gazetesi, Keyhan Verzeshi, Haber Verzeshi, Cehan-e Futbal, Ektsadi Puya, İran-e 
Verzeshi, Ebrar-e Ektisadi, Ebrar-e Verzeshi, Donyaye Ektisad, Sobh-e Ektisad, Cehan-e Senat, Cehan-e Ektisad. 
 
Güç, Yumuşak Güç, Sert Güç 
Ülkeler ve Milletler geçmiş zamanlardan itibaren birbirleri üstünde gerek maddi gerekse manevi üstünlükler 
kurma yolunda türlü stratejiler geliştirmiştir. Özellikle günümüzde sıcak savaş yerini soğuk savaşa ve bazen 
kimi zamanlarda ve bölgelerde vekâlet savaşlarına bırakmıştır. Bu maddi manevi üstünlük kurma çabaları 
kimi ülkeler tarafından askeri ve ekonomik yaptırımlar ve ambargolar gibi sert güç unsurlarının kullanımıyla 
kimi ülkelerce ise devlet destekli çeşitli kurum ve kuruluşların muhtelif ülkelerdeki propagandist 
uygulamaları gibi yumuşak güç unsurları ile gerçekleşir. Ülkelerdeki üstünlük kurma stratejilerini anlamak 
için güç mefhumunu tanımlamak gerekmektedir. Güç ile ilgili çeşitli tanımlar mevcuttur. En genel anlamıyla 
güç, istenilen hedefe ulaşmak için ötekinin davranışları üzerinde etkide bulunma kabiliyeti olarak 
tanımlanmaktadır. Güç, birçok unsuru içinde barındırmakla birlikte yapısal olarak sert güç ve yumuşak güç 
unsurları olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin şiddet kullanma potansiyelini harekete geçirmekle tehdit 
ederek veya bu potansiyeli harekete geçirerek yani şiddet uygulayarak ötekini bir şeyi yapmaya mecbur 
bırakmak mümkündür. Bunun yerine yumuşak güç unsurlarından faydalanılıp cazibe alanları yaratılarak da 
ötekinin istenilen şeyi yapması sağlanabilir. Yumuşak güç ötekinin tercihlerini şekillendirme kapasitesidir. 
 
Ortadoğudaki İran Medyasının Tezahürü 
Açtığı 11 kültürel temsilcilikle birlikte Ortadoğu’daki 9 ülkede kültür faaliyetlerine devam eden İran bölgenin 
temsilciliklerinde gerek İran bilimi gerekse farsça dersleri vermektedir. Doğrudan devlet destekli açılan 
temsilciliklerin yanı sıra İran’daki vakıflar ve dernekler de bu konuda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Örneğin 
İslami ilişkiler kültür teşkilatı (İrtibât-i İslamiyye Sâzmân-e Ferheng) bu konuda muhtelif çalışmalar yapan 
kuruluşlardandır. Özellikle Uluslararası arenada kültürel ilişkilerini Devrim İhracı politikası ekseninde 
oluşturan İran Ortadoğu’da da gerek yazılı medyada alanında gerekse TV alanında yaptığı uluslararası 
yayınlarla bu politikayı uygulama çabası içerisindedir. 
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Ortadoğuda Yayın Yapan Başlıca İran Destekli Medya Kuruluşları 
 
El-Âlem : 15 Ağustos 2003 yılında Ortadoğu ülkelerine ve Arap Coğrafyasına hitap etmek için kurulan İran 
destekli kanal şu an için sadece internetten yayın yapmaktadır. Dili Arapça olan El-Alem Kanalı Tahran’da 
Kurulmuştur. İran Tahran Beyrut ve Bağdat da haber büroları bulunan El-Alem Kanalı Bölgedeki 300 
milyondan fazla Arap insana yayın yapmaktadır. Başta Gazze, Ramallah, İsrail, Washington ve Newyork olmak 
üzere 40 Ülkede 50 Muhabiri vardır. İnternet sitesi ise İngilizce, Arapça ve Farsça yayın yapmaktadır. 
 
El Kevser (Al-Kawthar TV) : Tahran merkezli bir Arapça televizyon kanalı olan El-Kevser İran İslam 
Cumhuriyeti Yayın Kurumu tarafından 2006 yılında Tahranda Kurulmuştur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 
Arap izleyicileri için günde yaklaşık 20 saat dini ve kültürel programlar yayınlamakta olan kanalın program 
içeriği esas olarak Şii İslam’ı teşvik etmektir.  
 
El-Vefagh : Tahran’da İran Matbuatı Kültür Kurumu Tarafından 24 Temmuz 1997 yılında kurulan El-Vefagh 
gazetesi Arapça yayın yapmaktadır. 
 
Kayhan Arapça (Kayhan Al-Arabi) : 1943 yılının Şubat ayında kurulan ve ülkenin en eski günlük 
gazetelerinden biri olan gazete İran’daki Ahvazi Arapları, Khamseh Arapları, Marsh Arapları, Horasan Arapları 
gibi Arap azınlıklar ve İran’da yaşayan Arap dünyası için kurulmuştur. 
 
Dünyada İran Medyası ve Devrim İhracı Projesi Yansımaları 
Ülkeler bulundukları coğrafyaya hâkim olmak ve diğer milletler ve devletler içinde üstünlük kurmak adına 
uluslararası alanda birçok strateji geliştirirler. Devrimle birlikte İran da gerek sosyal gerekse siyasal açıdan 
birçok değişime gitmiş uluslararası arenada yeni politikalar geliştirmiştir.Bu politikalardan biri bugün 
yumuşak güç olarak nitelendirebileceğimiz Devrim ihracı politikasıdır. Nitekim İran, gerçekleşen İslami 
devrimi sadece bir devrim olarak nitelendirmemiş ve bu devrimin küresel bir ideolojiyi taşıdığını iddia etmiş 
ve bu alanda çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Özellikle İran medya kurum ve kuruluşlarıyla bu politikayı 
destekleyecek adımlar atmaktadır. Örneğin:  
 
IRIB : 1979 İran İslami Devrimine kadar Ulusal İran Radyo ve Televizyonu olarak adlandırılmış olan ve aynı 
zamanda İran’daki yerel radyo ve televizyonları denetleyen medya kuruluşu olan IRIB haber sitesi Farsça, 
İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayın yapmaktadır. 
 
Sahar TV : IRIB tarafından denetlenmekte olan 1992 kuruluşlu Sahar TV İran’ın uluslararası yayın yapan 
medya kuruluşlarındandır. Azerice, Urduca,  Kürtçe ve Boşnakça olmak üzere toplam 4 dilde hizmet etmekte 
olan Sahar TV Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerine, Okyanusya’ya ve Hindistan 
ve Doğu Asya’nın alt kıtasındaki tüm ülkelere hitap etmektedir. 
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ISNA : Açılımı İran Öğrencileri Haber Ajansı olan ISNA İran İslami Devrimi’nden sonra kurulmuş ilk özel haber 
ajansıdır. Günümüzde Arapça, Fransızca, İngilizce ve Farsça olmak üzere 4 dilde yayın yapmakta olan ISNA 
Haber Ajansı IRIB tarafından denetlenmektedir. 
 
Tasnim News : 11 Şubat 2012 tarihinde Tahran merkezli kurulan Tasnim Haber Ajansı Türkçe, Arapça, İngilizce 
ve Farsça olmak üzere toplam dört dilde yayın yapmakta ve IRIB tarafından da denetlenmektedir. 
 
Pars Today : Ocak 2016’da resmen faaliyete başlayan ve İran’ın en eski haber kurumlarından biri olan “Pars 
Today” sitesi dünyanın 30’u aşkın dilinde en yeni gelişmeleri ve olayları, haber ve rapor şeklinde 
muhataplarına anında aktarmaktadır. Hali hazırda “Pars Today” de Türkçe, Arnavutça, Arapça, Ermenice, 
Bengalce, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hosaca, Malaice, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Sevahilice, 
Peştuca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca hazırlanan siteler muhataplarına hizmet sunmaktadır. 
 
IRNA : Açılımı İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı olan IRNA Farsça, İngilizce, Arapça, Türkçe, İspanyolca, Rusça, 
Urduca, Fransızca ve Almanca olmak üzere toplam dokuz dilde yayın yapmaktadır. 1934 yılında Pars Haber 
Ajansı olarak yayın hayatına başlayan kurum inkılaptan üç yıl sonra dönemin meclis kararı ile adı IRNA 
(İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı) olarak değiştirilmiştir. Günümüzde İran’da 60 ve diğer ülkelerde 30 ofisi 
olmak üzere toplam 90 ofisi bulunmaktadır. 
 
ABNA : Ehlibeyt Haber Ajansı olarak bilinen ABNA 14 Mart 2005 yılında Dünya Ehlibeyt Kurultayı Uluslararası 
İşler Muaveneti çalışanlarının çabaları ile işine başladı ve kuruluşunun başlangıcında Farsça, Arapça ve 
İngilizce olmak üzere üç dilde faaliyetlerini başlattı. İngilizce, Arapça, Çince, Farsça, İspanyolca, Almanca, 
Rusça, Türkçe, (Kiril ve Latin alfabelerinde olmak üzere) Azerice, Orduca, Bengalce, Melayuca, Hintçe, 
Endonezce, Sevahilce, Husaca, Miyanmarca, Boşnakça, (Kurmançi ve Sorani olmak üzere) Kürtçe, Portekizce 
ve Japonca olmak üzere 24 dilde yayın yapmakta olan Ehlibeyt Haber Ajansı (ABNA) oldukça propagandist bir 
üslup kullanmaktadır.  
 
İran’da devrim ihracı söz konusu olduğunda iki temel yaklaşımdan söz edilebilir: Bunlardan birincisi diğer 
ülkelerde de bir devrimi hedefleyen fiziksel devrim ihracı, diğeri ise ana kıta teorisi olarak adlandırılan ve 
fiziki bir devrim ihracı yerine devrimin değerlerini öne çıkaran kültürel devrim ihracı düşüncesidir. Yumuşak 
güç unsurlarının etkin kullanımı da bu noktada anlam kazanmaktadır. Günümüzde İran diğer Ortadoğu 
bölgelerindeki ülkelere nispetle yumuşak güç unsurlarından daha fazla yararlanmaktadır. Özellikle son 
yıllarda medya alanında hâkimiyet oluşturma çabaları bunu özetleyecek niteliktedir. Medya aracığıyla 
günümüzde 300 Milyon Arap insana hitap etmekte olan İran günümüzde sadece gazete ve televizyon 
alanında değil aynı zamanda uluslararası birçok dilde yayın yapan birde radyosu bulunmaktadır. Muhtelif 
medya kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Câmi’at-ül Mustafa gibi kurumlarda bu minvalde gerek yazılı 
eserleriyle gerekse eğitim hizmetleriyle ciddi bir çaba içerisindedirler. Buna örnek olarak Türkiye’de 
yayınlanan Misbah Dergisini gösterebiliriz. Zira Türkiye’de yayın yapan Misbah dergisi Câmi’at-ül Mustafa 
kurumu tarafından çıkarılmaktadır. 
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Sonuç Olarak… 
Devrimin gerçekleşmesi ile İran’da değişim sadece siyasal ve sosyal anlamda olmamış Uluslararası arenada 
da birtakım politika değişiklerine gidilmiştir. En başında Devrim İhracı Politikası hususunda ciddi çalışmalar 
yapılmış bu gaye ile birtakım medya kurumları oluşturulmuştur. Bu dönemde gerçekleşen İran İslami 
Devrimi özellikle Arap coğrafyasında taze bir heyecana yol açmış ve İran bir dönem Rol Model olarak kabul 
edilmiştir. Bunu bir fırsat olarak nitelendiren İran Devrime Kültürel ve ideolojik bir anlam yüklemiş bunu 
tüm topluma mal etme kaygısı ile uluslararası arenada yeni bir politika benimsemiştir. Bu politikayı 
günümüzde Ortadoğu ekseninde değerlendirdiğimizde 9 Ortadoğu bölgesindeki açtığı 11 Kültürel 
temsilciliğiyle İran’ın bu minvalde yoğunlaştığını görmekteyiz. Açtığı kültürel temsilciklerin yanı sıra 
günümüzde Ortadoğu’da Devrim İhracı politikası üzerine hareket eden birçok Medya kuruluşu da 
bulunmaktadır. Söz konusu Arapça yayın yapan kanallar ve internet siteleri günümüzde 300 Milyon Arap 
insana hitap etmektedir. Hususen Arap coğrafyasında bir üstünlük kurma gayreti içerisinde olan İran bu 
alanda kurduğu medya ağları ile yumuşak güç unsurlarından biri olan Medya silahını kullanmaktır. 
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