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تأثیز رسانه بز توسعه سیاسی؛ مطالعه موردی ساسمان صدا و سیما ج.ا .ایزان

دکتز سید مصطفی ابطحی* /سید محمدرضا موسوی

**

چکیذٌ
افعایف ٘مف ٚؾبیُ ٘ٛیٗ اضتجبط خٕقی زض ثرف ٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی ثكطی ؾجت قس ٜاؾت وه ٝاظ
آٖ ٞب زض ظٔیٞ ٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾتفبز ٜقٛز .ضؾب٘ٞ ٝبی ذجطی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٟ٘بزٞبی ٟٔهٓ خبٔقه ٝثهب
تبثیطی و ٝثط فمبیس  ٚآضا  ٚزیٍط اثقبز ظ٘سٌی ثكطی زاض٘سٚ ،القیت ٞهبی ؾیبؾهی  ٚاختٕهبفی ذبنهی ضا
ثطای ٔطزْ ذّك ٔیوٙٙس  ٚتقییٗ وٙٙس ٜچكٓ ا٘ساظ ٔب اظ خٟبٖ ٞؿهتٙس .أهطٚظ ٜثهطای زؾهت یهبثی ثهٝ
تٛؾق ٝؾیبؾی اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی قطط الظْ ٔی ثبقس ،ظیطا ٚؾبیُ اضتجبط خٕقهی اظ ظٔهبٖ
پیسایف ،تبثیطات قٍطفی زض حٛظٞ ٜبی اختٕبفی ،ؾیبؾی ٚ ،فطٍٙٞی خٛأـ ث ٝخب ٌصاقتٝا٘س .ؾٛاِی وٝ
٘ٛقتبض حبضط ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ضٚـ تٛنیفی  -تحّیّی زض نسز پبؾرٍٛیی ث ٝآٖ ٔی ثبقهس ،ایهٗ اؾهت
و ٝانٛالً زض ذهٛل تحمك زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ،ؾبظٔبٖ نهسا  ٚؾهیٕب ثه ٝذههٛل زض خبٔقهٝ
ایطاٖ ثقس اظ ا٘مالة اؾالٔی چ ٝخبیٍبٞی زاضز؟  ٚآیب ٚالقبً ایٗ ضؾب٘ ٝتٛا٘ؿهت ٝاؾهت زض فطایٙهس تحمهك ٚ
ٟ٘بزی ٝٙؾبظی تٛؾق ٝؾیبؾی زض خٕٟٛضی اؾالٔی ٔٛفك ثبقس؟ اظ ٔدٕٛؿ ٔجبحث اضائ ٝقهسٔ ٜهی تهٛاٖ
زضیبفت و ٝؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب ثب تٛخ ٝث ٝوبضوطزٞبی ٔرتّف ،فضهبی ٔٙبؾهجی ثهطای احیهبی اثقهبز اظ
زؾت ضفتهٔ ٝكهبضوت ؾیبؾهی  ٚزٔٛوطاؾهی فهطا ٓٞآٚضز ٜاؾهت ٞهط چٙهس زض ازٚاضی زچهبض قهست ٚ
ضقفٞبیی ثٛز ٜاؾت.
کلیذ ياشٌَا
ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب ،تٛؾق ٝؾیبؾیٔ ،كبضوت ؾیبؾی٘ ،ؾبضت ٍٕٞب٘ی ،وبضوطز ضؾب٘.ٝ

*اؾتبزیبض ٌط ٜٚفّ ْٛؾیبؾیٚ ،احس فّ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
**ثبقٍب ٜپػٞٚكٍطاٖ خٛاٖ ٘ ٚرجٍبٖٚ ،احس ظ٘دبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،ظ٘دبٖ ،ایطاٖ(٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
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 .1تیان مسالٍ
ضاثغ٘ ٝعزیىی ٔیبٖ ضؾب٘ٞ ٝب  ٚتٛؾق ٝؾیبؾی ٚخٛز زاضز .ضؾب٘ٞ ٝب زض لبِت ٞبی ٔتسأ َٚتٗ،
نٛتی  ٚتهٛیطی ٘مف تقییٗ وٙٙس ٜای زض ظ٘سٌی ٔقبنط ایفب ٔی وٙٙسٔ .غبِقبت ٘كبٖ ٔی زٞهس
زض فط ایٙس ٘ٛؾبظی ٕٞىبضی ثیٗ ؾبظٔبٖ ٞبی ضؾب٘ ٝای ،خبٔقٔ ٝس٘ی  ٚحٕبیت اظ ضؾب٘ٞ ٝب ثبفهث
تمٛیت ض٘ٚس تح َٛزٔٛوطاتیه زض خٛأـ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ ضؾب٘ٞٝهب ٘ه ٝتٟٙهب ٘مهف ٕٟٔهی زض
زؾتطؾی ث ٝاٞساف پّٛضاِیؿٓ ؾیبؾی اظ خّٕٔ ٝبِىیت ،احتطاْ ثهٟ٘ ٝبزٞهبی زِٚتهی ،حبوٕیهت
لب٘ ،ٖٛفساِت  ٚثطاثطی زاض٘س ثّىٔ ٝىب٘یؿٕی ثطای تحمهك ٟ٘ ٚبزیٙه ٝؾهبظی تٛؾهق ٝؾیبؾهی ٚ
زٔٛوطاؾی زض خٛأـ اظ خّٕ ٝخٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثكٕبض ٔهی آیٙهس .زؾهتیبثی ثه ٝتٛؾهقٝی
ؾیبؾی یقٙی فطایٙسی و ٝزض خطیبٖ آٖ ٘ؾبْ ٞبی ؾبز ٜی التساضٌطای ؾیبؾی خهبی ذهٛز ضا ثهٝ
٘ؾبْٞبی حك ضأی ٍٕٞب٘ی ،احعاة ؾیبؾی  ٚثٛضٚوطاؾیٞبی ٔس٘ی ٔیزٙٞس٘ ،یبظٔٙهس آٌهبٞی ٚ
حطوت فٕٔٛی قٟط٘ٚساٖ اظ یه ؾ ٚ ٛپصیطـ اضاز ٜی حبوٕبٖ اظ ؾٛی زیٍط اؾت .أطٚظ ٜثهطای
زؾت یبثی ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی قطط الظْ ٔی ثبقهس ،ظیهطا ٚؾهبیُ
اضتجبط خٕقی اظ ظٔبٖ پیسایف ،تبثیطات قٍطفی زض حهٛظٞ ٜهبی اختٕهبفی ،ؾیبؾهی ٚ ،فطٍٙٞهی
خٛأـ ث ٝخب ٌصاقت ٝا٘س .زض ایٗ ٔیبٖ ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب ٘یع زاضای ٘مف غیهط لبثهُ ا٘ىهبضی زض
ظٔی ٝٙتٛؾق ٝؾیبؾی ٔی ثبقس .ؾٛاِی ؤ ٝی تٛاٖ ٔغطح وطز ایٗ اؾهت وه ٝانهٛالً زض ذههٛل
تحمك زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ،ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب چ ٝخبیٍبٞی زاضز؟ زض ایٗ پهػٞٚف ازفهب
ایٗ اؾت و ٝؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب زض فطایٙس تحمك ٟ٘ ٚبزی ٝٙؾهبظی تٛؾهق ٝؾیبؾهی ٘مهف لبثهُ
تٛخٟی ایفب ٕ٘ٛز ٜاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝزض اثتسا ٔفبٞیٓ تٛؾق ٚ ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ٔطٚض ٔهی قهٛز ٚ
زض ازأ ٝوبضوطزٞبی ٔرتّف ضؾب٘ٔ ،ٝجبحث ضؾب٘ ٚ ٝتٛؾق ٝؾیبؾی  ٚزض ا٘تٟهب ٘مهف  ٚوهبضوطز
ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب زض فطایٙس تٛؾق ٝؾیبؾی زض ازٚاض ٔرتّف خٕٟٛضی اؾهالٔی ایهطاٖ ثطضؾهی
ٔیٌطزز.
 .1ادتیات وظری تحقیق
 .1-1چیستی تًسعٍ
تٛؾق ٝث ٝفٛٙاٖ فطایٙسی چٙسثقسی ،وٕٝٞ ٝی اثقبز ؾیبؾی ،اختٕبفی ،فطٍٙٞی ٚ
التهبزی ضا پٛقف ٔیزٞس٘ ،كبٖ زٙٞسٜی یه حبِت اؾت؛ یقٙی قطایغی و ٝخبٔق ٝثٝعٛض
ویفی اظ أىب٘بت وّٕی ذٛیف ،زض خٟت آضٔب٘ی و ٝثطای ذٛزـ لبئُ اؾت ،ثٝعٛض  ٓٞخب٘جٝ
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اؾتفبزٔ ٜیوٙسٔ« .بیىُ تٛزاض »ٚزض ثیبٖ ش ٚاثقبز ثٛزٖ تٛؾق ،ٝایٗ پسیس ٜضا خطیب٘ی چٙسثقسی
ٔیزا٘س؛ ؤ ٝؿتّعْ تدسیس ؾبظٔبٖ  ٚخٟتٌیطی ٔدٕٛفٝی ٘ؾبْ اختٕبفی  ٚالتهبزی وكٛض
اؾت  ٚفال ٜٚثط ثٟجٛز ٚضـ زضآٔسٞب  ٚتِٛیس آقىبضٔ ،تضٕٗ تغییطات ثٙیبزی زض ؾبذتٞبی
اختٕبفیٟ٘ ،بزی  ٚازاضی ٘ ٚیع عطظ تّمّی فبّٔ ٚ ٝزض ثیكتط ٔٛاضز ،حتی آزاة  ٚضؾ ٚ ْٛافتمبزات
اؾت(تٛزاض .)134 :1366 ،ٚزازِی ؾیطظ ٘یع(زض ز ٝٞی ز )1970 ْٚتٛؾق ٝضا خطیب٘ی چٙسثقسی
ٔی زا٘س و ٝتدسیس ؾبظٔبٖ  ٚؾٕت ٌیطی ٔتفبٚت وُ ٘ؾبْ التهبزی -اختٕبفی ضا ثٕٞ ٝطاٜ
زاضز .ث ٝثبٚض ٚی تٛؾق ،ٝفال ٜٚثط ثٟجٛز ٔیعاٖ تِٛیس  ٚزضآٔس ،قبُٔ زٌطٌ٘ٛی اؾبؾی زضؾبذت
ٞبی ٟ٘بزی ،اختٕبفی ازاضی ٕٞ ٚچٙیٗ ایؿتبضٞب  ٚثطزاقت ٞبی ٔطزْ اؾت .تٛؾق ٝزضثؿیبضی
اظ ٔٛاضز فبزات ،ضؾ ٚ ْٛفمبیس ٔطزْ ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز (اظویبٌ .)8 :1377 ،ی ضٚق ٝزض وتبة
تغییطات اختٕبفی ،زضثبض ٜتٛؾقٔ ٝی ٘ٛیؿس«:تٛؾق ٝفجبضت اظ وّی ٝوٙفٞبیی اؾت و ٝثٝ
ٔٙؾٛض ؾٛق زازٖ خبٔق ٝث ٝؾٛی تحمك ٔدٕٛفٙٔ ٝؾٕی اظ قطایظ ظ٘سٌی خٕقی  ٚفطزی ،وٝ
زض اضتجبط ثب ثقضی اضظـ ٞب ٔغّٛة تكریم زاز ٜقس ٜا٘س ،نٛضت ٔی ٌیطز(».ضٚق:1376 ،ٝ
 .)165پطاؾبز ٔیؿطا التهبزاٖ ٙٞسی ،تٛؾق ٝضا ای ٍٝ٘ٛٙتقطیف وطز ٜاؾت« :تٛؾق ٝث ٝفٛٙاٖ
یه ٔفٔ ْٟٛتقبِی ،زؾتبٚضز ثكطی  ٚپسیس ٜای چٙس ثقسی اؾت  ٚفی ٘فؿ ٝیه ایسئِٛٛغی ثٝ
حؿبة ٔی آیس .زض ٔحتٛا ٕٛ٘ ٚز زاضای ٔرتهبت فطٍٙٞی اؾت  ٚثط تح َٛاضٌب٘یه زالِت زاضز.
ٞسف اظ تٛؾق ،ٝایدبز ظ٘سٌی پطثٕطی اؾت و ٝتٛؾظ فط ًٙٞتقطیف ٔی قٛز ،ثٙبثطایٗ تٛؾقٝ
زؾتیبثی فعایٙس ٜا٘ؿبٖ ث ٝاضظـ ٞبی فطٍٙٞی ذٛز اؾت(ٔیؿطا .)2: 1367 ،ایٗ ٔف ْٟٛثط ٔقٙی
ظیط تبویس زاضز :اٚال تٛؾق ٝیه فطایٙس اؾت ٘ٚ ٝضـ ایؿتب ،ثب٘یب ایٗ فطایٙس زض پبیبٖ ث ٝاضظـ ٞب
ٔطثٛط اؾت  ٚثبِثب ایٗ اضظـ ٞب ،اضظـ ٞبی وؿب٘ی اؾت و ٝتقّك ث ٝخٟبٖ غطة یب ٞط خبی
زیٍط زض ز٘یب ٘ساض٘س.
 .1-1چیستی تًسعٍ سیاسی
تٛؾق ٝؾیبؾی اظ ٔفبٞیٓ خبٔق ٝقٙبذتی اؾت وه ٝزض انهغالح ثهٔ ٝقٙهبی افهعایف ؽطفیهت ٚ
وبضایی یه ٘ؾبْ ؾیبؾی زض حُ  ٚفهُ تضبزٞبی ٔٙبفـ فطزی  ٚخٕقی ،تطویت ٔطزٔی ثهٛزٖ،
آظازی  ٚتغییطات اؾبؾی زض یه خبٔق ٝاؾهت .تٛؾهق ٝؾیبؾهی زض ٔقٙهب ٔ ٚفٟه ْٛأهطٚظی آٖ،
فطاٌطزی اؾت و ٝثقس اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚثٚٝخٛز آٔس( .)Shils,1965:6-7ثب ٚخٛز پیكطفتٞهبی
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قٍطف زض ظٔی ٝٙتٛؾق ٝؾیبؾیٛٙٞ ،ظ اثٟبٔبت ظیبزی زض ضاثغ ٝثهب ایهٗ زا٘هفٚاغٚ ٜخهٛز زاضز ٚ
زا٘كٕٙساٖ حٛظٜٞبی ٔتفبٚت ،تقبضیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ تٛؾق ٝؾیبؾی اضائٔ ٝیوٙٙس.
ض٘ٚبِس چیّىٛت٘ ،ؾطیٞٝبی تٛؾق ٝؾیبؾی ضا ث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿیٓ ٔیوٙس :ا :َٚآٖ زؾتٝ
٘ؾطیبتی و ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ضا ثب زٔٛوطاؾی ٔتطازف ٔیزا٘ٙس .اظ خّٕ ٝایٗ ٘ؾطیٝپطزاظأٖ ،ی
تٛاٖ اظ وبضَ فطزیه ،خیٕع ثطایؽِٛ ،ؾیٗپبی ،ؾیٕٛض ٔبضتیٗ ِیپؿت  ٚآضتٛض اؾٕیت ٘بْ ثطز.
ز :ْٚآٖ زؾت ٝاظ ٘ؾطیٝپطزاظا٘ی و ٝثط تغییط  ٚتٛؾق ٝؾیبؾی تٕطوع تحمیمبتی زاقتٝا٘س .اظ
خّٕ ٝایٗ ٘ؾطیٝپطزاظاٖ وبضَ فطزضیهِٛ ،ئیؽ وٛظض ٚ ٚضاثطت ٘یؿجت اؾت .ؾ :ْٛآٖ زؾت ٝاظ
٘ؾطیٝپطزاظا٘ی و ٝث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ ثحطاٖٞب ٔ ٚطاحُ تؿّؿّی تٛؾق ٝؾیبؾی پطاذتٝا٘س .اظ
خّٕ ٝایٗ ٘ؾطیٝپطزاظاٖ ِئ٘ٛبضز ثبیٙسض ،خیٕعوّٕٗ ،خٛظف الپبالٔجبضا  ٚؾیس٘ی ٚضثب ٞؿتٙس
(ؾطیـ اِمّٓ.)105-106 :1378 ،
ِئ٘ٛبضز ثبیٙسضٔ :قتمساؾت و ٝاٌطوكٛضی ثرٛاٞس ث ٝضقس  ٚتٛؾق ٝثطؾس ،ثبیس پٙح ثحطاٖ
ضاپكت ؾط ثٍصاضز«.ایٗ پٙح ثحطاٖ فجبضتٙساظ :ثحطاٖ ٛٞیت ،ثحطاٖ ٔكبضوت ،ثحطاٖ ٘فٛش ،ثحطاٖ
ٔكطٚفیت  ٚثحطاٖ تٛظیـ» .أ ٚقتمس اؾت وٚ ٝخ ٝتٕبیع وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝنٙقتی
اظوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝزض آٖ اؾت و ٝآ٘بٖ زضٌصقت ٝث ٝعطیمی ٔٛفمیت آٔیع ثحطاٖ ٞبی
فٛق ثٚ ٝیػ ٜثحطاٖ ٞبی ٛٞیت ٔ ٚكطٚفیت ضاپكت ؾطٟ٘بز ٜا٘س(ؾیف ظاز.)173 :1368 ،ٜ
ؾبٔٛئُ ٞب٘تیٍٙتٔ :ٖٛف ْٟٛتٛؾق ٝؾیبؾی ثطاؾبؼ ٔیعاٖ نٙقتی قسٖ ،تحطیه ٚ
تدٟیعاختٕبفی ،ضقس التهبزی ٔ ٚكبضوت ؾیبؾی ٔٛضزاضظیبثی لطاضزاز ٚ ٜثط ایٗ افتمبز اؾت وٝ
زض فطایٙس تٛؾق ٝؾیبؾی تمبضبٞبی خسیسی ث ٝنٛضت ٔكبضوت  ٚایفبی ٘مف ٞبی خسیستط
ؽٟٛضٔی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ٘ؾبْ ؾیبؾی ثبیس اظ ؽطفیت  ٚتٛا٘بیی ٞبی الظْ ثطای تغییط ٚضقیت
ثطذٛزضاض ثبقس ،زضغیطایٗ نٛضت ؾیؿتٓ ثب ثی ثجبتیٞ ،طج ٔ ٚطج ...ٚ ،ضٚثط ٚذٛاٞس قس
(ٞب٘تیٍٙت 43 :1375 ،ٖٛه .)35
ِٛؾیٗ پبی :تٛؾق ٝؾیبؾی ضا افعایف ؽطفیت ٘ؾبْ زضپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب ٚذٛاؾتٞ ٝبی
ٔطزْ ،تٛٙؿ ؾبذتبضی ،ترههی قسٖ ؾبذتبضٞب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف ٔكبضوت ؾیبؾی ٔی زا٘س.
پبی ثطایٗ ٘ؾطاؾت و ،ٝثطای تحمك تٛؾقٔ ٝغّٛة یه ٘ؾبْ ؾیبؾی ثبیس اظ یه ؾّؿّ ٝثحطاٖ
ٞب ث ٝنٛضت ٔٛفمیت آٔیع فجٛض وٙسٚ.ی تمسْ  ٚتبذطی ضا ثطای ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ زض ٘ؾط ٕ٘ی
ٌیطز؛ ظیطا قطایظ اختٕبفی  ٚؾیبؾی خٛأـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ ِحبػ لطاض ٌطفتٗ زض ٔؿیط ٞطیه اظ

191

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثیز رسانه بز توسعه سیاسی؛ مطالعه موردی ساسمان صدا و سیما...

ایٗ ثحطاٖ ٞب ٔتفبٚت اؾتٚ .ی ؾٚ ٝیػٌی ٔ ٟٓضا ثطای ٔف ْٟٛتٛؾق ٝؾیبؾی ٔكرم ٔی
وٙس:
اِف) ثطاثطی :اظ ایٗ ِحبػ تٛؾق ٝؾیبؾی ثٔ ٝكبضوت تٛز ٜای  ٚالساْ فٕٔٛی زض فقبِیت ٞبی
ؾیبؾی ٔطثٛط اؾت.ایٗ ٔكبضوت ٕٔىٗ اؾت ث ٝنٛضت تحطن زٔٛوطاتیه یب زض قىُ تحطن
تٛتبِیتطثبقس ،أب ٘ىت ٝانّی تجسیُ قسٖ ٔطزْ ث ٝقٟط٘ٚساٖ فقبَ اؾت .زضایٗ ٔٛضز زؾت وٓ
نٛضت ؽبٞطحبوٕیت فٕٔٛی ضطٚضی اؾت٘ ٚ .یع لٛا٘یٗ ثبیس زاضای ٔبٞیت ٍٕٞب٘ی ثبقس  ٚزض
اخطا وٓ  ٚثیف اظخٙج ٝتفبٚت ٞبی قرهی ذبضج قٛز  ٚزؾتیبثی ثٔ ٝمبٔبت ؾیبؾی ثبیس ثب
تٛخ ٝث ٝزؾتبٚضزٞبِ ،یبلت ٞب  ٚنالحیت ٞب ثبقس٘ ٝ٘ ،تید ٝضٚاَ ا٘تهبثی زض ٘ؾبْ ٞبی
اختٕبفی ؾٙتی.
ة) ؽطفیت :ایٗ ٚیػٌی تٛؾق ٝؾیبؾی ث ٝتٛا٘بیی ٘ؾبْ ؾیبؾی زضزازٖ «ثط ٖٚزازٞب»  ٚثٝ
ٔیعاٖ تبثیطآٖ ثطخبٔق ٚ ٝالتهبز اقبض ٜزاضز .ؽطفیت ٕٞچٙیٗ ثب اخطای ٚؽبیف حىٔٛتی ٚ
قطایظ اثطٌصاض ثط ایٗ اخطا ٕٞطا ٜاؾت  ٚتٕبیّی اؾت ث ٝترههی وطزٖ حىٔٛت ث ٝفمالیی
وطزٖ ٔسیطیت  ٚزازٖ ؾٕت ٌیطی ز٘یبیی ث ٝخبٔق.ٝ
ج) تغییطتسضیدی :ایٗ ٚیػٌی تٛؾق ٝؾیبؾی ثطٌؿتطـ  ٚاذتهبنی وطزٖ ؾبذتبضٞب زالِت ٔی
وٙسٔ .مبٔبت ٚوبضٌعاضی ٞب تٕبیُ ٔی یبثٙس ٚؽبیف ٔكرم ٔ ٚحسٚزی زاقت ٝثبقٙس  ٚتمؿیٓ
وبضٔتقبزِی زض زض ٖٚحىٔٛت ٚخٛز زاقت ٝثبقس.ایٗ ٚیػٌی ٕٞچٙیٗ ٔتضٕٗ یىپبضچ ٝوطزٖ
ٔدٕٛف ٝؾبذتبضٞب  ٚض٘ٚسٞبؾت(لٛاْ.)9-10 :1371 ،
خیٕع اؼ .وّٕٗ زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ «تٛؾق ٝؾیبؾی تسضیدی» ،تٛؾق ٝؾیبؾی ضا ایٌٗٝ٘ٛ
تقطیف ٔیوٙس :ض٘ٚس ٔقٕ َٛآٖ اؾت و ٝث ٝفطآیٙس تٛؾق ٝؾیبؾی اظ زیسٌب ٜانُ تبضیری،
ٌٝ٘ٛقٙبذتی  ٚتىبّٔی ٍ٘طیؿت ٝقٛز.
زیسٌب ٜتبضیری :تٛؾق ٝؾیبؾی ث ٝوّی ٝتغییطاتی اعالق ٔیقٛز و ٝزض فط ٚ ًٙٞؾبذتبض
ؾیبؾی ثٕٞ ٝطا ٜفٕس ٜفطآیٙسٞبی ا٘تمبِی ٘ٛؾبظی اختٕبفی  ٚالتهبزی ،اثتسا زض اضٚپبی غطثی
زض لطٖ قب٘عز ٚ ٓٞؾپؽ ث ٝنٛضتی غیط ٔتٛاظی ٘ ٚبلم ،زض زیٍط ٘مبط خٟبٖ ضٚی زاز ٜاؾت.
زیسٌبٌٝ٘ٛ ٜقٙبذتی :فطآیٙس تٛؾق ٝؾیبؾی ضا ث ٝفٛٙاٖ حطوتی اظ یه ٘ؾبْ حمٛلی اِٚیٔ ٝبلجُ
ٔسضٖ ه ؾٙتی ه ث ٝیه ٘ؾبْ حىٔٛتی فطاؾٙتی ه ٔسضٖ ه (یب تٛؾق ٝیبفتٔ )ٝیپٙساضز .ایٗ
ٌٞٝ٘ٛبی ٔتضبز یب ثٚ ٝؾیّ ٝفٟطؾتی تٛنیفی اظ ٔرتهبت ٘ؾبْٞبی حىٔٛتی (تبضیری یب
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ٔقبنط)  ٚیب ثٚ ٝؾیّۀ آٖچ ٝوٌ ٝفتٔ ٝیقٛز ؾبذتٞبی تحّیّی ٔغّٛة اؾتٔ ،كرم
ٔیق٘ٛس.
زیسٌب ٜتىبّٔی :فطآیٙس تٛؾق ٝؾیبؾی ث ٝفٛٙاٖ افعایف ٘بٔحسٚز ؽطفیت ثكط ثطای اذتطاؿ ٚ
ٟ٘بزیٕٛ٘ ٝٙزٖ ؾبذتبضٞبی خسیس  ٚتمٛیت فطًٞٙٞب ،فبیك آٔسٖ ثط ٔكىالت یب حُ آٖ ٞب ،لطاض
ٌطفتٗ زض ٔؿیط تغییط ٔسا ٚ ْٚؾبظٌبضی ثب آٖ  ٚتالـ ٞسفٕٙس  ٚذّّبق ثطای زؾتیبثی ثٝ
اٞساف خسیس اختٕبفی[ٔقطفی] ٌطزیس (وّٕٗ 120 :1380 ،ه .)119
زض یه خٕـ ثٙسی وّی ٔی تٛاٖ تٛؾق ٝؾیبؾی ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقطیف وطز :تٛؾق ٝؾیبؾی
افعایف ؽطفیت  ٚوبضایی یه ٘ؾبْ ؾیبؾی زضحُ  ٚفهُ تضبزٞبی ٔٙبفـ فطزی ٚخٕقی،
تطویت ٔطزٔی ثٛزٖ ،آظازٌی ٚتغییطات اؾبؾی زضیه خبٔق ٝاؾت .تٛؾق ٝؾیبؾی ثب ضقس
زٔٛوطاؾی ٔتطازف اؾت ٞ ٚط ا٘ساظ ٜیه ٘ؾبْ ؾیبؾی اظ ا٘قغبف ٘بپصیطی ث ٝا٘قغبف پصیطی ،اظ
ؾبزٌی ث ٝپیچیسٌی ،اظ ز٘جبِ ٝضٚی ث ٝذٛز ٔرتبضی  ٚاظ پطاوٙسٌی ث ٝیٍبٍ٘ی ٌطایف پیساوٙس،
ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت تٛؾق ٝؾیبؾی ٘یع زض آٖ ٘ؾبْ افعایف ٔی یبثسٛ٘ .ؾبظی ؾیبؾی ثیكتطثٝ
ثطلطاضی تدٕالت ؾیبؾی اقبضٔ ٜیوٙس ،زضحبِی و ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ثیكتطخٙج ٝضفتبضی  ٚثٙیبزی
زاضز .ث ٝثیبٖ زیٍط ،زضحبِی وٛ٘ ٝؾبظی ؾیبؾی ثب خٙجٞ ٝبی ضٚثٙبیی تٛؾق ٝؾط ٚوبضزاضز،
تٛؾق ٝؾیبؾی ثب زٌطٌ٘ٛی ٞبی ظیطثٙبیی ٔطثٛط ٔی قٛز .زضحبِی وٛ٘ ٝؾبظی ؾیبؾی ثب خٙجٝ
ٞبی ضٚثٙبیی تٛؾق ٝؾطٚوبض زاضز ،تٛؾق ٝؾیبؾی ثب زٌطٌ٘ٛی ٞبی ظیطثٙبیی ٔطثٛط ٔی قٛز.ؾٝ
فبُٔ ؾبظٔبٖ ،وبضایی ،تقمُ فّٕی ٕٞٚجؿتٍی ایسئِٛٛغیه ضٞجطاٖ ٚپیطٚاٖ ضا اظ ِٛاظْ تٛؾقٝ
ؾیبؾی زا٘ؿت ٝا٘س.
 .1-1رساوٍ ي تًسعٍ سیاسی
زض ثؿیبضی اظ ٔجبحث تٛؾق ،ٝتٛؾق ٝؾیبؾی ث ٝفٛٙاٖ یىهی اظ ٚخهٟٔ ٜٛهٓ تٛؾهق ٝتقطیهف
ٔی قٛز .ثسیٗ ٔقٙی وٌ ٝب ،ٜتٛؾهق ٝؾیبؾهی قهطط الظْ ثهطای تحمهك پسیهس ٜتٛؾهق ٝاؾهت ٚ
ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضا زض خطیبٖ تٛؾق٘ ٝبزیسٌ ٜطفت .أب ثطای ٘یهُ ثه ٝتٛؾهق ٝؾیبؾهی قهطایغی الظْ
اؾت  ٚایٗ قطایظ ٘یع ثب اثعاضی لبثُ زؾتطؾی اؾت و ٝضؾب٘ٞٝب ثٛیػ ٜضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛاظ خّٕهٝ
ایٗ اثعاضٞب ٞؿتٙس .ضؾب٘ ٝزض وٙبض احعاةٌ ،طٞ ٜٚبی ثب٘فٛش ،عجمبت اختٕبفی ،ذهب٘ٛازٔ ٚ ٜسضؾهٝ
ٕٛٞاض ٜزض تٛؾق ٝؾیبؾی پٛیب  ٚظ٘س٘ ٜمف آفطیٙی وطز ٜاؾت؛ أب ایٙى ٝضؾهب٘ ٝچٍ٘ٛهٛٔ ٝخهت
تٛؾق ٝؾیبؾی خبٔقٔ ٝیقٛز زض ٔٛاضز ظیط لبثُ ثطضؾی اؾت:
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 .1-1-1افسایص مطارکت سیاسییٔ :كهبضوت ؾیبؾهی ٔهطزْ زض أهٛض خبٔقه ٝاظ فٙبنهط ٚ
ٔؤِفٞ ٝبی انّی  ٚاؾبؾی تٛؾق ٝؾیبؾی اؾهت .ضؾهب٘ ٝزض افهعایف ٔكهبضوت ٔهطزْ زض أهٛض ٚ
تأثطٌصاضی آ٘بٖ زض تهٕیٓ ٌیطیٞب ث ٝضٚـ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتأثیطٌصاض اؾت .ایٗ ضٚـٞهب فجبضتٙهس
اظ:
 ضؾب٘ ٝثب فطا ٓٞوطزٖ فطنتٞبی ٔٙبؾتٔ ،طزْ ضا ث٘ ٝؾبضت آظازا٘ ٝثط فّٕىطز زِٚت ٔطزاٖ فطأیذٛا٘س.
 ضؾب٘ ٝثب ا٘قىبؼ ثی عطفب٘ ٝاذجبض ٌ ٚعاضـٞبٔ ،طزْ ضا اظ تهٕیٓ ٌیطیٞب  ٚاحیب٘بً تهٕیٓؾبظی ٞب آٌبٔ ٜیؾبظز.
 ضؾب٘ٙٔ ٝقىؽ وٙٙس ٜافىبض فٕٔٛی اؾت. ضؾب٘ ٝثب زازٖ آٌبٞی ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ پیطأ ،ٖٛأىبٖ اتربش تهٕیٓ نحیح ضا ثطای ٔربعجبٖفطأ ٓٞیوٙس.
 ضؾب٘ٔ ٝیتٛا٘س ث ٝعٛض ٔؿتمُ ث٘ ٝمس  ٚا ضظیبثی فّٕىطز زِٚت ثپطزاظز تب افتمبز ٔطزْ ضا ثٝٚخٛز ٔكبضوت  ٚزٔٛوطاؾی افعایف زاز ٚ ٜظٔی ٝٙایٗ الساْ ضا ثطای ٔطزْ فطا ٓٞوٙس(ٌّكٙی،
.)16 :1391
 .1-1-1جُت دَی تٍ افکار عمًمی :اظ زیٍط ٔؾبٞط تٛؾهق ٝؾیبؾهی ،خٟهت ٌیهطی افىهبض
فٕٔٛی اؾت و ٝثب وٕه ضؾب٘ ٝثط فقبِیتٞبی ؾیبؾی تأثیط ٔیٌهصاضز  ٚزض ثطزاقهتٞهب تغییهط
ایدبز ٔیوٙس .افىبض فٕٔٛی و ٝثٔ ٝقٙی ٍ٘طـ ،عطظ تّمهیٚ ٚ ،اوهٙف خٕقهی ٔ ٚكهٟٛز افهطاز
خبٔق ٝزض ثطاثط ضٚیسازٞب  ٚتغییطات اختٕبفی اؾت ،اظ ثٟتطیٗ اثعاضٞبی ٘ؾبضت اختٕبفی ٔحؿٛة
ٔیقٛز .ث٘ ٝؾط آِٗ ثیط ٚخبٔق ٝقٙبؾی ،پیسایف افىبض فٕٔٛی ٔؿتّعْ حسالُ اعهالؿ ،فطٙٞهً
ٔكتطن  ٚتٕبؼ ٞبی ا٘ؿب٘ی اؾت(ثیط )312 :1366 ،ٚو ٝثب السأبت ضؾب٘ ٝاظ خّٕه ٝاؾهتفبز ٜاظ
اضظـ ٞبٚ ،إ٘ٛز وطزٖ ثٕٞ ٝؿٛیی ثب خبٔق ،ٝتىطاض پیبْ ،ثطخؿت ٝؾبظی ،اؾتفبز ٜاظ آٔبض  ٚاضلهبْ
 ٚتأثیطٌصاضی ثط ضٞجطاٖ فىطی  ... ٚایدبز قس ٜیب تغییط ٔیوٙس.
 .1-1-1تثلیغات سیاسی :تجّیغبت ؾیبؾی ثٔ ٝقٙهی تهطٚیح  ٚا٘تكهبض ٔهٙؾٓ یهه زوتهطیٗ
ذبل اؾت (آض٘ٚؿ .)62 :1369 ،ٖٛتجّیغبت ؾیبؾی ثب ٞسف افعایف خصة ٔربعجبٖ یه ٌهط،ٜٚ
٘ؾبْ ؾیبؾی یب ایسئِٛٛغی ٘مف ٔٛثطی زض تدٟیع قٙبذتی  ٚثؿیح افطاز زاضز .اظ عطیك تجّیغهبت
ؾیبؾی ،افطاز ثب ٔٛاضـ ؾیبؾی ،عطحٞب  ٚثط٘بٔٞٝب ،تٛإ٘ٙسی ٞب  ٚان َٛفىطی ٔجّغ ٔهٛضز ٘ؾهط
آقٙب ٔیق٘ٛس .ضؾب٘ ٝزض قطایظ ذبل ٔیتٛا٘س ثب فطا ٓٞوهطزٖ فطنهت تجّیغهبت ؾیبؾهی ثهطای
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٘بٔعزٞبی ؾیبؾیٔ ،طزْ ضا ثب ان َٛفىطی ،ثط٘بٔٞٝب  ٚتهٕیٕبت آ٘بٖ آقٙب وٙس تهب ثتٛا٘ٙهس ثٟتهط
تهٕیٓ ثٍیط٘س.
 .1-1-1تغییر ي تحًﻝ خًاسییتَییای ضُريوذان :اِٚیٗ فبُٔ ٔحبؾجبتی زض تقییٗ ٔیعاٖ
تٛؾق ٝؾیبؾی زض ٞهط وكهٛضٔ ،دٕهٛؿ ذٛاؾتٞبی قٟط٘ٚساٖ اؾت و ٝضؾب٘ٞٝهب ٔهیتٛا٘ٙهس ثٝ
قههیٜٞٛههبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب ایدبز تغییه هط زض ٌؿتط ٚ ٜیب اِٛٚیت ٞط ذٛاؾت٘ ،مف تقسیّی یب قتبة
زٙٞس ٜضا ایفب وٙٙهس؛ ٕٞچٙهبٖ و ٝزض ایٙدب ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝقس ٜاؾت:
اِف) قتبة ثركی :ضؾههب٘ٞٝههب ثب اخطای وبض ٚیههػٜٞههبیی ٕٞچ ٖٛثطضؾی ٘ ٚمس ،تحمیهههك ٚ
تفحم  ٚیب اعالؿ ضؾب٘ی ٔٙبؾت ٔهههیتٛا٘ٙهههس تهٛضات تهههبظٜای ضا اظ ظ٘سٌی  ٚؾیبؾت ٘ههههعز
ٔربعجبٖ ذٛز ایدبز وٙٙس و ٝزِٚتٞب ضا ٔٛؽف ث ٝثطآٚضز ٜؾبذتٗ آٖٞب ٔیوٙس .ثههسیٟی اؾت
و ٝزض نٛضت وبؾتی ٘ؾبْ ؾیبؾی ثهطای ٕٞطاٞهی ثهب ایهٗ خطیهبٖ ،قهىبف ثهیٗ ذٛاؾت ٞهب ٚ
وبض ٚیػٜٞب ثیكتط ٔیقٛز  ٚثجبت ؾیبؾی ثٔ ٝربعطٔ ٜی افتس.
ة) تقسیُ :ضؾب٘ٞ ٝب ٔی تٛا٘ٙس ثب ٘ؾبضت ٔهؤثط ثهط أهٛض  ٚضفتبضٞهبی ؾیبؾهی ٘مههف تقسیّی
ذٛز ضا ثب تحسیس  ٚیب حتی وبٞف ٔیعاٖ ذٛاؾتٞبی ٔرتّهف قههٟط٘ٚساٖ ثههٕ٘ ٝبیف ثٍصاض٘س،
ث ٝایٗ تطتیت و ٝتٛلقبت ضا ثب ثیبٖ ٚالقیهههتٞهههب تقسیُ وٙٙس .ثسیٟی اؾت و ٝوبٞف  ٚیب حفؼ
ؾغح ذٛاؾت ٞب زض خبٔق ،ٝقىبف ضا ثیٗ ذٛاؾت ٞب  ٚوبض ٚیػٞ ٜب حبوٓ ٔیؾهبظز  ٚیب زؾت وٓ
ٔب٘ـ اظ تقٕیك آٖٞب ٔیقٛز(افتربضی.)84 :1381 ،
 .1-1-1تغییر ي تحًﻝ در کاريیصٌ َای ديلتی رسییییاوٍَییییا :ثب ٘ؾبضتی و ٝثط فّٕىطز
زِٚتٕطزاٖٟ٘ ،بزٞبی زِٚتی  ٚثطضؾی ٘ ٚمس آثبض ٘بقی اظ آٖ زاض٘سٔ ،ههیتٛا٘ٙههس تأثیطاتی ٔكبث ٝثٝ
آ٘چ ٝثطایذٛاؾههتٞههبی قٟط٘ٚسی ٌفتههه ٝقهههس ،ٜزض حٛظ ٜوبضٚیػٜٞبی زِٚتی زاقت ٝثبقٙس اظ
خّٕ:ٝ
اِف) انالح :ضؾههب٘ٞٝههب ٔههیتٛا٘ٙههس ثب ثیبٖ وبؾههتیٞههب  ٚضههقفٞههبی ٔسیطاٖ اخطایی ٘ ٚمه هس
ؾیبؾت ٞهبی ث ٝاخطا زض آٔس ،ٜتطتیجی اتربش وٙٙس تب ثط٘بٔهٞٝهبی زِٚتههی ٔتٙبؾههت ثههب ض٘ٚههس
ذٛاؾت ٞبی ٔٛخٛز زض خبٔق ٝث ٝپیف ض٘ٚس .وٓ یب ظیبز قهسٖ ٚظاضترب٘ٞ ٝبٟ٘ ،بزٞههب  ٚثٙیبزٞب ٚ
یب تغییط زض ؾیبؾت ٞبی والٖ زِٚتی زض ظٔی ٝٙتأٔیٗ ٘یبظٔٙهسیٞهبی اِٚیٔ ٝطزْ  ٚانالحبتی اظ
ایٗ لجیُ ٔی تٛا٘س ثط قىبف ذٛاؾت ٞهب  ٚوبضٚیػٞ ٜب غّج ٝوٙههس  ٚآٖ ضا ثهه ٝاظ ایههٗ فّٕىههطز
«ا٘هه هسی ثهه هبضتٗ» حسالُ ٕٔىٗ ثطؾب٘س تب ظٔی ٝٙثی ثجبتی ضا اظ ٔیبٖ ثجهه هطز .ثٔ ٝثبث ٝفطایٙس
تأؾیؽ زِٚت ذٛة یبز وطز ٜاؾت و ٝزض پی انالح فّٕىطزٞب ٟ٘ ٚبزٞهب ثٚ ٝخٛز ٔهی آیهس .ایٗ
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فّٕىطزٞب ٕٔىٗ اؾت زض وّیه ٝاٍِٞٛهبٙٔ ،كهأ ثههطٚظ آثههبض ٔثجههت لّٕساز قٛز ،ث ٝایٗ تطتیت
و ٝزض اٍِٛی ثجبت ؾیبؾی پٛیب ث ٝاؾتٕطاض ایٗ ثجبت ثیٙدبٔههههس  ٚزض ؾبیط اٍِٞٛب ٘یع ثب تٛخ ٝثٝ
ؾغح پههبییٗتههط وبضٚیػٞ ٜب اظ ذٛاؾههتٞههبٌ ،ه هبْ ٔثجته هی زض ضا٘ ٜیُ ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی اضظیبثی
قٛز(ضضب لّی ظاز.)1389 ،ٜ
ة) ٔتح َٛؾبظی تهٛیط ٔطزْ اظ وبضایی ٘ؾبْ ؾیبؾی :ضؾب٘ٞٝب ثب تٛخه ٝثهه ٝضؾههبِت اعالؿ
ضؾب٘ی ذٛز ٔههیتٛا٘ٙههس تهٛیط ٔطزْ ضا اظ ٔیعاٖ وبضایی زِٚت زؾترٛـ تغییط وٙٙههس ٔ ٚتحَٛ
ؾبظ٘س؛ ثٙبثطایٗ ٞطچ ٝایٗ تهٛیط ٔثجهههتتهههط  ٚذٛقجیٙب٘ ٝتط عطاحی قٛز ،قىبف ثی ثجبتی زض
خبٔق ٝوٕتط ٔی قهٛز  ٚظٔی ٝٙثطٚظ ثی ثجبتی اظ ثههیٗ ٔهی ضٚز .ثههٕٞ ٝههیٗ زِیههُ اؾت و ٝزض
ثقضی اظ وكٛضٞبی پیكطفت ،ٝزض ٞط ٚظاضترب٘ ،ٝزفتط ٚیػ ٜذجطٍ٘هههههبضاٖ ٔمهههههیٓ آٖ ٚظاضترب٘ٝ
تأؾیؽ قس ٜاؾت تب ض٘ٚس اعالؿ ضؾب٘ی ٞطچ ٝؾطیـتط  ٚزلیكتط ا٘دههبْ پصیطز .قبیبٖ شوط اؾت
و ٝزض ایٙدب قهبٞس ٘هٛفی تفهبٚت ثهیٗ ٚالقیهت ٞهب  ٚتهههٛضٞب ٞؿتیٓ؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝچ ٝثؿب
ضؾب٘ٞ ٝب ثتٛا٘ٙس ٚالقیت ٞب ضا ثٟتط یب ثستط اظ آ٘چهٞ ٝؿههتٙس ،ثطای ٔطزْ ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاض٘س و ٝزض
ٞط ز ٚحبِت ٔیتٛا٘س تهأثیط ٔؿهتمیٕی ثهط تٛؾهق ٝؾیبؾی زاقت ٝثبقس(زاضاثی.)74 :1395 ،
 .1-1-1تغییر ي تحًﻝ در الﮕًی ﺛثات سیاسی رساوٍ َأ :ی تٛا٘ٙهس زض وٙبض ؾبیط ثبظیٍطاٖ
ؾیبؾی ،ثب تالـ زض ظٔی ٝٙتحمك اٍِهٛیی تههبظ ٜاظ ثجبت ؾیبؾی ،ث ٝوُ خبٔق ٝذسٔت وٙٙس؛ ثٝ
فجبضت زیٍط ،چ ٝثؿب خبٔق ٝزض ؽبٞط ثهههه ٝزِیُ حبوٕیت اٍِٛی ثجبت ؾیبؾی ایؿتب  ٚیب وبشة،
٘ٛفی ثجبت ؾیبؾی ضا ثیبظٔبیس ِٚی چ ٖٛایٗ اٍِٞٛب پبیساض ٘یؿتٙس ،ضؾب٘ٞٝهب ٔهیتٛا٘ٙهس ثب افٕبَ
حك ٘ؾبضت ذٛز ،آٖٞهههب ضا ثههههٕ٘ ٝبیف ثٍصاض٘س  ٚظٔی ٝٙذطٚج اظ ایٗ اٍِٞٛب  ٚحبوٕیت اٍِٛی
ثجهبت ؾیبؾهی پٛیهب ضا فطا ٓٞؾبظ٘س .زض ایٗ حبِت اؾت و ٝفقبِیت ٞهبیی اظ لجیُ ثطضؾی٘ ،مس ٚ
تدعیهٚ ٝتحّیههُ ذٛاؾهت ٞهب  ٚوبضٚیػٞ ٜب ثٙٔ ٝؾٛض قتبة ثركیسٖ ثٞ ٝط ز ٚآٖ ٞهب ،ثب ٚخٛز
آ٘ى ٝزض ّٞٚهههه ٝاٛ٘ َٚفی اظ ثی ثجبتی ضا زأٍٙیط خبٔقٔ ٝهههیوٙهههس ،اظ آٖ حیث و ٝزض ٟ٘بیت
تٛؾق ٝؾیبؾهی ضا حبوٓ ٔی ؾهبظزٔ ،ثجت اضظیبثی ٔهی قهٛز .ثههسیٟی اؾههت وهه ٝقىؿههت زض
ٞهسایت ٔههؤثط فطایٙس ا٘تمبَ ،ثٔ ٝقٙبی اظ وف زازٖ ثجبت ؾیبؾی ٔٛلت لجّی  ٚافتههبزٖ زض زاْ
اٍِٞٛه هبی ثی ثجبتی ؾیبؾی ذٛاٞس ثٛز و ٝضٚی زیٍط فّٕىطز ضؾههب٘ٞٝههب ضا تكه هىیُ ٔههیزٞههس.
٘تیدههه ٝآ٘ى ،ٝافٕبَ ٘ؾبضت ضؾههب٘ٝای ٔههیتٛا٘ههس زض چٟهههبض حهههٛظ« ٜذٛاؾههتٞههب»« ،ا٘ؿدبْ
ایسئِٛٛغیه»  ٚؾطا٘دبْ «تحمك ؾیبؾی» تأثیطاتی زض وكٛض زاقت ٝثبقس(ضضب لّی ظاز.)1389 ،ٜ

199

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال نهم ،شماره  ،33بهار  1316ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سازمان صذا ي سیما ي فرایىذ تًسعٍ سیاسی در جمًُری اسالمی ایران
زض فطایٙس تٛؾق ٝؾیبؾی ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب زض خٕٟٛضی اؾهالٔی یىهی اظ حؿهبؼ تهطیٗ
ٟ٘بزٞبیی اؾت و ٝتٛا٘بیی ٔسیطیت آٖ پیچیسٌی ٞب  ٚؾرتی ٞبی ذبل ذٛزـ ضا زاضز .نهسا ٚ
ؾیٕب یىی اظ ثب إٞیت تطیٗ ٛٔ ٚثطتطیٗ ٟ٘بزٞبیی اؾت و ٝثب ٕٞۀ الكبض ٔطزْ زض اضتجبط اؾت ٚ
ٔطزْ تٛخ ٝذبنی ث ٝایٗ ضؾب٘ ٝزاض٘س؛ ٕٞیٗ أط ٔٛخت قس ٜاؾهت تهب ٔهسیطیت ایهٗ ضؾهب٘ ٝاظ
پیچیسٌی ٞبی ذبنی ثطذٛضزاض ثبقس .ضؾبّ٘ٔ ٝی اظ آغبض ا٘مالة تب و ٖٛٙچٙسیٗ ضئیؽ ضا تدطثٝ
وطز ٜاؾت وٞ ٝط وساْ اظ آٖ ٞب اظ ٘مبط لٛت  ٚضقفی ثطذٛزاض ثٛز ٜا٘س.
 .1-1ديرٌ ايّﻝ :سازمان صذا ي سیما از ساﻝ  1111تا ساﻝ1111
آ٘چ ٝو ٝزض ایٗ ثط ٝٞتبضیری إٞیت زاضز چٙس ٘ىتٔ ٝیثبقس٘ :رؿت آ٘ىه ٝثقهس اظ پیهطٚظی
ا٘مالة اؾالٔی ،لب٘ ٖٛاؾبؾی ث ٝضفطا٘سٌ ْٚصاقت ٝقس  ٚؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب وه ٝوبضوطزٞهبیف
شیُ فهُ زٚاظزٌٙ ٓٞدب٘س ٜقس ٜثٛز ،ایٗ ؾبظٔبٖ ضا ظیط ٔدٕٛف ٝضؾهب٘ٞٝهبی ٌطٞٚهی تقطیهف
ٔیوطز و ٝآظازی فقبِیتٞبیف ضا عی ٔٛاظیٗ اؾالٔی تأٔیٗ ٔیٕ٘ٛز .ضٕٗ آ٘ى ٝنهسا  ٚؾهیٕب
ظیط ٘ؾط ٔكتطن لٛای ؾٌ ٝب٘ٔ(ٝدطیٔ ،ٝم ٚ ٝٙٙلضبئی ،)ٝازاضٔ ٜیٌطزیس (لب٘ ٖٛاؾبؾهی ج1.1 .
تهٛیت ٞیبت زِٚت  .)1358ثقس اظ تهٛیت ایٗ لهب٘ ٖٛتهب ؾهبَ  ،1363ضؾهبّ٘ٔ ٝهی خٕٟهٛضی
اؾالٔی فٕالً فّٕىطز لبثُ ٘مسی پیطأ ٖٛفط ًٙٞؾبظی ؾیبؾی  ٚتأثیطـ ثط تٛؾق ٝؾیبؾی ،اظ
ذٛز ثطٚظ ٘ساز .و ٝچٙس زِیُ ٔ ٟٓزاقت؛ ا َّٚایٙى ٝزض ع َٛایٗ ؾبَ ٞب ؾ ٝثهبض ٔهسیطیت ایهٗ
ضؾب٘ ٝتغییط وطز؛ اثتسا ثالفبنّ ٝپؽ اظ تهٛیت لب٘ ٖٛاؾبؾیٕ٘ ،بیٙسٌبٖ لٛای ؾهٌ ٝب٘هٔ ٝهأٔٛض
ٔسیطیت ثط ایٗ ؾبظٔبٖ قس٘س  ٚؾپؽ اظ ؾٛی ایٗ قٛضا و ٝث ٝقهٛضای ؾطپطؾهتی ٞهٓ ٔقهطٚف
ثٛز ،نبزق لغت ظاز ٜث ٝفٛٙاٖ ٔسیط ایٗ ؾبظٔبٖ ا٘تربة قس ،وه ٝاِجته ٝثقهس اظ آ٘ىهٚ ٝی عهی
افتطاف ذٛز و ٝاظ ضؾبّ٘ٔ ٝی  ٓٞپرف قس ،ازفب وطز لهس وٛزتب فّی ٝضٞجطی ا٘مالة ضا زاقهت،ٝ
ث ٝافساْ ٔحى ْٛقسٔ ،دسزاً قٛضای ؾطپطؾتی ٔؿؤِٚیت ازاض ٜنسا  ٚؾهیٕب ضا ثهط فٟهسٌ ٜطفهت
(فیٛضی ٙٔ ٚهٛض ظاز .)76 :1390 ،ٜزِیُ ٔ ٟٓزیٍطی و٘ ٝمف  ٚفّٕىطز ؾیبؾی نسا  ٚؾهیٕب
ضا زض ایٗ زٚضاٖ لبثُ ٘مس ٕ٘یوٙس ،ایٗ ثٛز و ٝوكٛض ث ٝذبعط حضٛض زض قطایظ پؽ اظ ا٘مهالة ٚ
آغبظ خ ًٙتحٕیّی ،فٕالً ثب فضبیی أٙیتی ضٚثط ٚثٛز و ٝثٙب ثط تأویهس أهبْ ذٕیٙهی(ض ،)ٜحفهؼ
أٙیت ٘ؾهبْ ٕٞ ٚچٙه یٗ تكهسیس ٘ؾهبضت ثهط وهبضوطز نهسا ٚؾهیٕب ،ثیكهتط ٔهٛضز تأویهس لهطاض
ٌطفت(ٔحؿٙیبٖ ضاز.)202 :1376 ،
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 .1-1ديرٌ ديّم :ديران مذیریت محمذ َاضمی طی ساﻝ َای  1111تا 1111
زٚض ٜحضٛض ٔحٕس ٞبقٕی زض نسا  ٚؾیٕب زض ٚالـ آغبظ قهىُ ٌیهطی فهطْ  ٚؾهبذتبض ازاضی
ایٗ ؾبظٔبٖ ٔیثبقس تب ثب فبنٌّ ٝیطی اظ قطایظ پیف اظ ا٘مهالة ٕٞ ٚچٙهیٗ زٚضاٖ اثتهسایی پهط
تالعٓ آٖ ،فّٕىطز ایٗ ؾبظٔبٖ زض ٔؿیط اٞساف  ٚآضٔبٖ ٞبی ا٘مالة لطاض ٌیطز .ث ٝفجبضت زیٍهط
زٚضٔ ٜسیطیت ٚی ضا ثبیس زٚض ٜتدطث ٚ ٝقىُ ٌیطی نسا  ٚؾیٕبی خٕٟٛضی اؾالٔی زا٘ؿت وهٝ
ٔجتٙی ثط اضائ ٝیه ضؾبّ٘ٔ ٝی  ٚچٙس نسایی زض لبِت اؾالٔی تقطیف ٔیقس ،و ٝثٙهب ثهط ا٘تؾهبض
ضٞجط ا٘مالة ثبیس ث ٝیه زا٘كٍب ٜفٕٔٛی ٔجسَ ٔیٌطزیس(فیٛضی ٙٔ ٚهٛض ظاز.)77 :1390 ،ٜ
نسا  ٚؾیٕبی زٚضٔ ٜحٕس ٞبقٕی ،ث ٝزِیُ قطایظ زفبؿ ٔمسؼ  ٚزض ٚالـ قهطایظ ٘بقهی اظ
خ ًٙتحٕیّی حبوٓ ثط خبٔق ،ٝثهیف اظ آ٘ىه ٝزض ضاؾهتبی ثط٘بٔه ٝؾهبظی  ٚفطٙٞهً ؾهبظی زض
حٛظٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛحطوت وٙس ،زض ذسٔت زفهبؿ ٔمهسؼ  ٚیهبضی زازٖ ثه ٝخجٟه ٝخٙهً لهطاض
ٌطفت ،و ٝاِجت٘ ٝمف ٔؤثطی زض ظٔی ٝٙاعالؿ ضؾب٘ی ایٗ ٔٛضٛؿ ٕٞ ٚچٙهیٗ ثهبال ثهطزٖ ضٚحیهٝ
ضظٔٙسٌبٖ ایفب ٕ٘ٛز .ثسیٟی اؾت و ٝزض قطایظ ٚیػ ٜخٍٙی ،وبضوطزٞهبی أٙیتهی ضؾهب٘ٞٝهب ثهٝ
ذهٛل نسا  ٚؾیٕبی ٞهط وكهٛضی ثطخؿهتٔ ٝهیقهٛز  ٚحدهٓ ثهبالیی اظ ثط٘بٔهٞٝهبی آٖ زض
پكتیجب٘ی ٔقٛٙی اظ خ ًٙؾبذت ٚ ٝپطزاذتٔ ٝیقٛز .ثه ٝفٙهٛاٖ ٕ٘٘ٛه ٝآیهتٓٞهبیی اظ خٙهً ٚ
ٌعاضـٞبی ٔؿتٙس اظ آٖ ،زض ایٗ زٚضاٖ پط ضً٘تط اظ ثط٘بٔٞٝهبی زیٍهط ثهٛز وه ٝاِجته٘ ٝیبظٞهبی
ٔربعجبٖ ایٗ ثطخؿتٍی ضا  ٓٞعّت ٔیوطز .ایٗ قطایظ ذبل ؾیبؾی ٔٛخهت قهس تهب نهسا ٚ
ؾیٕبی زٚضاٖ ٔحٕس ٞبقٕی ثِ ٝحهبػ ؾیبؾهی ،تٛؾهق ٝچٙهسا٘ی ٘یبثهس  ٚثیكهتط وبضوطزٞهبی
تجّیغبتی  ٚایسئِٛٛغیىی زاقت ٝثبقس (ضقىیب٘ی .)2 :1388 ،زض زٚضٔ ٜسیطیت ٔحٕس ٞبقهٕی ثهٝ
ذبعط آؾیتٞبی خسی و ٝث ٝظیطؾبذتٞبی وكٛض ،اظ خّٕ ٝنسا  ٚؾیٕب ٚاضز آٔس ٜثهٛز ،ضؾهب٘ٝ
ّٔی اظ تٛؾق ٝوٕی  ٚویفی ظیبزی ثٟطٙٔ ٜس ٘كس .اٌط چ ٝالساْ ٔثجت ا ٚایٗ ثٛز و ٝثطای اِٚهیٗ
ثبض پؽ اظ ا٘مالة ث ٝؾٕت خصة ٔربعجبٖ فبْ حطوت وطز(فیٛضی ٙٔ ٚههٛض ظاز.)78 :1390 ،ٜ
 ٚزض ٕٞیٗ زٚض ٜثٛز و ٝزض وٙبض ثؿیبضی اظ قجىٞٝب  ٚزفبتط اؾتب٘ی  ٚثهطٖٔٚهطظی ،قهجى 3 ٝزض
ؾبَ  1373تأؾیؽ قس .اٌط چ ٝاعالؿ ضؾب٘ی ؾیبؾی ضؾبّ٘ٔ ٝی زض زٚضٔ ٜحٕس ٞبقٕی ٘ؿهجتبً
ثی عطفب٘ ٝثٛزِٚ ،ی ا ٚایٗ ثی عطفی ضا ذیّی  ٓٞاظ ذٛز ثهطٚظ ٘هساز ثه ٝعهٛضی وه ٝزض خطیهبٖ
تجّیغبت ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛزض چٟبضٔیٗ زٚض ٜا٘تربثبت ٔدّؽ قهٛضای اؾهالٔی ،ثهب خب٘جهساضی اظ
خٙبح ضاؾت ؾٙتی ،زضنسز حصف خٙبح چپ(ٔٛؾ ْٛث ٝذظ أبْ ؤ ٝدّؽ ؾه ّْٛضا زض اذتیهبض
زاقتٙس) الساْ وطز(فیٛضی ٙٔ ٚهٛضظاز .)79 :1390 ،ٜاِجت ٝزٚضٔ ٜحٕس ٞبقٕی ،ضؾبّ٘ٔ ٝهی تهب
121

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال نهم ،شماره  ،33بهار  1316ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسٚزی اؾتمالَ زاقت  ٚثط٘بٔٞٝبی نسا  ٚؾیٕب فال ٜٚثط ایٙى ٝثهب تأییهس ٘ؿهجی خٙهبح ضاؾهت
ؾٙتی ٔٛاخ ٝثٛز ،ثرف ٞبیی اظ خٙبح چپ ٘یع اظ آٖ حٕبیت ٔی وطز٘س .ثٞ ٝط حبَ ٞبقهٕی ثهب
ٌعاضـ تحمیك  ٚتفحم ٔدّؽ چٟبضْ و ٝزض آٖ ثٔ ٝضٕ ٖٛثط٘بٔٞ ٝبی نسا  ٚؾیٕب ا٘تمبز قسٜ
ثٛز ٕٞ ٚچٙیٗ پبیبٖ ثیف اظ ز ٜؾبَ اظ ٔسیطیتف زض نسا  ٚؾیٕبٔ ،دجٛض ث ٝذساحبفؾی اظ خهبْ
خٓ قس.
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثقس اظ ضحّت أبْ ذٕیٙی(ض٘ ٚ )ٜهت ضٞجطی خسیهسٔ ،حٕهس ٞبقهٕی
وٕبوبٖ ٔؿؤِٚیتف ضا حفؼ وطز٘ ،ىت ٟٓٔ ٝایٗ خبؾت و ٝزض ؾبَ  1367ثقس اظ انهالح لهبٖ٘ٛ
اؾبؾی ،ضئیؽ نسا  ٚؾیٕب ٔؿتمیٓ اظ ؾٛی ٔمبْ ضٞجطی ٔٙهٛة ٔیٌطزیس .ایٗ ٔؿبِ ٝ٘ ٝتٟٙهب
ث ٝایٗ ؾبظٔبٖ ٔكطٚفیت ذبنی ثركیس ،ثّى ٝقطایغی ضا فطا ٓٞؾبذت تهب ایهٗ ؾهبظٔبٖ فهطای
لٛای ؾٌ ٝب٘ ،ٝث ٝفٛٙاٖ انّی تطیٗ ضؾب٘٘ ٝؾبْ خٕٟهٛضی اؾهالٔی ثه ٝفقبِیهت ذهٛز ثپهطزاظز؛
ٕٞچٙیٗ ایٗ فطنت ضا فطا ٓٞؾبذت تب احهعاة  ٚؾهبظٔبٖٞهبی ؾیبؾهی ٌ٘ٛهبٌ ٖٛثهب اؾهتمالَ
ثیكتطی نسای ذٛز ضا ثٌٛ ٝـ خبٔق ٝثطؾب٘ٙسٕٞ .یٗ ٚضقیت ثٛخٛز آٔس ٜث ٝضؾبّ٘ٔ ٝی أىبٖ
تأثیطٌصاضی ثیكتطی ٔیزاز تب ثتٛا٘س ثب فط ًٙٞؾبظی فٕیك ٙٔ ٚغمی زض اثقبز ٔرتّف ،آٌبٞی ٚ
ضقس ؾیبؾی خبٔق ٝضا اضتمبء ثركیس ،ٜثؿتطٞبی ٔٙبؾهت ضا ثهطای ٘یهُ زازٖ خبٔقه ٝثه ٝؾهٕت
تٛؾق ٝؾیبؾی فطإ٘ ٓٞبیس .ا٘تؾبضی و ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس ذیّی ٔحمك ٘كس ٜثبقس.
 .1-1ديرٌ سًّم :ديران مذیریت علی اردضیر الریجاوی طی ساﻝ َای  1111تا 1111
فّی الضیدب٘ی و ٝزض ؾبَ  1373عی حىٕی اظ ؾٛی ضٞجط ا٘مالة ث ٝفٛٙاٖ ضئیؽ ضؾب٘ٝ
ّٔی ثطٌعیس ٜقس ،تٛا٘ؿت نسا  ٚؾیٕب ضا زض اثقبز وٕی ث ٝپیكطفت لبثُ تٛخٟی ثطؾب٘س(ٞفتٝ
٘بٔ ٝقٟط٘ٚس أطٚظٚ .)1386/8/6 ،ی ز ٜؾبَ ضیبؾت ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب ضا ثقٟس ٜزاقت  ٚزض
ایٗ ٔست تغییطات ثبضظی زض ایٗ ؾبظٔبٖ ثٚٝخٛز آٚضز .زض عی ایٗ زٚضاٖ تقساز قجىٞٝبی
تّٛیعی٘ٛی ایٗ ؾبظٔبٖ اظ ؾ ٝقجى ٝث 7 ٝقجى ٝضؾیس .زض پبیبٖ زٚضاٖ ضیبؾت ا ٚثط ایٗ ؾبظٔبٖ،
 7قجى ٝتّٛیعی٘ٛی 8 ،قجى ٝضازیٛیی ّّٔی  ٚؾطاؾطی 30 ،قجى ٝضازیٛیی اؾتب٘ی 4 ،قجىٝ
تّٛیعی٘ٛی اؾتب٘یٞ ٚ ،فت قجى ٝخٟب٘ی تٛؾظ نسا  ٚؾیٕب ازاضٔ ٜیقس(زاضاثی.)441: 1390،
فال ٜٚثط ایٗ قجىٞٝب ،ضٚظ٘بٔ ٝخبْ خٓ  ٚقطوت تِٛیس فیّٓ ؾیٕب فیّٓ  ٓٞزض زٚضاٖ ٔسیطیت
ٚی تٛؾظ ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب تأؾیؽ قس٘س .زض ظٔبٖ فقبِیت الضیدب٘ی زض نسا  ٚؾیٕب
قجىٞٝبی اؾتب٘ی اظ خّٕ ٝقجى ٝضازیٛئی  ٚتّٛیعی٘ٛی اؾتب٘ی لٓ ،ضازیٔ ٛقبضف ،قجى ٝلطآٖ،
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اِقبِٓ ،اِىٛثط ،قجى ٝذجط ،قجىٞٝبی خٟب٘ی خبْ خٓ ؾبذت ٝقس  ٚؾطیبَٞبیی ٘ؾیط ٚالیت
فكك ،تٟٙبتطیٗ ؾطزاضٔ ،طزاٖ آ٘دّؽٔ ،طیٓ ٔمسؼ ،ضٚقٙتط اظ ذبٔٛقی ،قید ثٟبئی ،ویف
اٍّ٘یؿی ،قت ز ،ٓٞزض چكٓ ثبز  ٚؾطیبَ ث ٝیبز ٔب٘س٘ی ذب٘ ٝؾجع ؾبذت ٝقس ٕٞ ٚچٙیٗ
ٕٞبیف چٟطٜٞبی ٔب٘سٌبض ،تٛؾق ٝفقبِیتٞبی چٙس ضؾب٘ٝای قرهیت ثركی ٌ ٚؿتطـ ٔطاوع
نسا ٚؾیٕب زض اؾتبٖ ٞب زض ظٔبٖ ٚی ایدبز قس  ٚضخ زاز.
الضیدب٘ی زض زٚضاٖ ظفبٔت ز ٜؾبِٝاـ ثط نسا  ٚؾیٕب ،زض قطایظ پؽ اظ خ ٚ ًٙثركی اظ
زٚضاٖ زِٚت ؾبظ٘سٌی  ٚاِجت ٝتمطیجبً تٕبْ زِٚت انالحبت ثب فطاظ ٘ ٚكیتٞبی ظیبزی ضٚثط ٚثٛز.
اٚج ٘مسٞبی ٚاضز ٜثط ضؾبّ٘ٔ ٝی زض زٚضاٖ الضیدب٘ی ،زض ظٔبٖ حضٛض زِٚت انالحبت ثط ؾط وبض
ثٛز .ؾیبؾی ،ٖٛزا٘كٍبٞیبٖ  ...ٚفٕٔٛبً ضؾبّ٘ٔ ٝی ضا ٔٛضز ٘مس  ٚا٘تمبز لطاض ٔیزاز٘سٔ .حٕس
ذبتٕی ٔقتمس ثٛز ضؾبّ٘ٔ ٝی ث ٝزِیُ حٕبی ت اظ یه خٙبح ذبل افتٕبز فٕٔٛی ث ٝذٛز ضا اظ
زؾت زاز ٜاؾت .ث٘ ٝؾط ا ٚضؾبّ٘ٔ ٝی ٘تٛا٘ؿت ٝفضبی ٘مس  ٚتؿب ُٞضا زض خبٔق ٝپطٚضـ
زٞس(ضٚظ٘بٔ ٝاعالفبت .)1 :1378 ،احٕس ذطْٔ ،قب ٖٚفٕطا٘ی ٚظاضت وكٛض زض زٚضاٖ انالحبت،
ٔسفی ثٛز و ٝضؾبّ٘ٔ ٝی تٛؾق ٝؾیبؾی ضا ٚاض ٝ٘ٚخّٔ ٜٛیزٞس  ٚزض لجبَ وبضٞبی فٕطا٘ی زِٚت
ؾىٛت ٔیوٙس(ٕٞكٟطی .)1: 1378 ،زض ٔدٕٛؿ ثبیس فّٕىطز ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب ضا زض ایٗ
زٚضاٖ٘ ،ؿجت ث ٝقبذمٞبی فٕس ٜتٛؾق ٝؾیبؾیٔ ،ثُ افتٕبز ٔ ٚكبضوت ،ضضبیت وٙٙسٜ
٘سا٘ؿت؛ اٌط چ ٝضؾبّ٘ٔ ٝی زٚضاٖ الضیدب٘ی زض پبؾد ث ٝایٗ ا٘تمبزات ؾبوت ٕ٘ی ٘كؿت ٚ
ٕٛٞاض ٜاظ فّٕىطزـ زفبؿ ٔیٕ٘ٛز(فیٛضی ٙٔ ٚهٛض ظاز.)79 :1390 ،ٜ
 .1-1ديرٌ چُارم :ديران مذیریت عست اهلل ضرغامی طی ساﻝ َای  1111تا 1191
ؾیس فعت اهلل ضطغبٔی ،چٟبضٔیٗ ضئیؽ ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕبی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٛز
و ٝاظ ؾبَ  1383تب  1393ضیبؾت ضؾبّ٘ٔ ٝی ضا ثط فٟس ٜزاقت  ٚثقس اظ یه ز ٝٞذسٔت زض
ایٗ ؾٕت ،خبی ذٛز ضا ثٔ ٝحٕس ؾطافطاظ زازٕٟٔ .تطیٗ السأبت تبثیطٌصاض فعت اهلل ضطغبٔی ثط
فطایٙس تٛؾق ٝؾیبؾی زض خٕٟٛضی اؾالٔی زض ؾبَ ٞبی ضیبؾت ا ٚثط ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕب
فجبضتٙس اظ:
 .1-1-1راٌ اوذازی ضثکٍ َای جذیذ سراسری ،اسیتاوی :یىهی اظ ٔدٕٛفه ٝوبضٞهبیی وهٝ
ٔسیطیت نسا  ٚؾیٕب زض ع َٛحضٛضـ ثط ٔؿٙس ضیبؾت ایٗ ضؾب٘ ٝثه ٝؾهطا٘دبْ ضؾهب٘س ،ثحهث
ضاٜا٘ساظی قجىٞٝبی خسیس ثٛز و ٝایٗ ٔٛضهٛؿ زض اثتهسا ثهب اؾهتمجبَ چكهٍٕیطی ٔٛاخه ٝقهس.
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ثؿیبضی اظ ٔربعجبٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝثب تأؾیؽ ایٗ وب٘بَٞب ذٛاؾتٞٝبی عیفٞبی ٔرتّهف
ثطآٚضزٔ ٜیقٛز .قجىٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضاٜا٘ساظی قس ،أهب ذٛاؾهت ٝاوثطیهت ٔربعجهبٖ ضا چٙهساٖ
ثطآٚضز٘ ٜىطز  ٚپؽ اظ چٙسی ٘مس ذیُ ٔربِفبٖ ٙٔ ٚتمساٖ ثه ٝؾهٛی ویفیهت پهبییٗ ثط٘بٔهٞٝهب
ؾطاظیط قس .زض ضاؾتبی ٕٞیٗ ثط٘بٔ ،ٝقجىٞٝبی اؾتب٘ی  ٓٞیىی پؽ اظ زیٍهطی وهبضـ ضا آغهبظ
وطز .أب ایٗ قجىٞٝب  ٓٞحطفی ثطای ٌفتٗ ٘ساقتٙس  ٚاغّت ثط٘بٔهٞٝهبی پرهف قهسٔ ٜهبٜٞهب ٚ
ؾبَٞبی لجُ ضا ثبظپرف ٔیوٙٙس  ٚفمظ تٟٙب ٘ىتٔ ٝثجت آٖ ث ٝوبضٌیطی ظثبٖ ٌ ٚهٛیف ثهٔٛی
اؾتبٖ ٔطتجظ اؾت و ٝثٛ٘ ٝفی افطاز ضا ث ٝایٗ قجىٞٝب ٘عزیه وطز ٜاؾت.
 .1-1-1پخص دیجیتاﻝ ي راٌاوذازی ضثکٍ اچ دی :یىی اظ أٛض ٔثجت و ٝزض ایٗ ٔهست ثهٝ
فطخبْ ضؾیس ،زیدیتبِی قسٖ  ٚضؾیسٖ ث ٝفطٔت اذ زی اؾت .ایٗ ضٚیساز ثبفث قس تهب ؾیؿهتٓ
ٌیط٘سٜٞب و ٝؾبَٞب ث ٝنٛضت آ٘بِٛي وبض ٔیوطز ،ث ٝفطؾتٙسٜٞبی زیدیتبَ ؾپطز ٚ ٜثبفث قٛز
ویفیت پرف تهبٚیط ث ٝثبالتطیٗ حس ذٛز ثطؾس.
 .1-1-1ترغیة ضُريوذان تٍ مطارکت سیاسی ي اوتخاتات :یىی اظ ثهبضظتطیٗ  ٚثطخؿهتٝ
تطیٗ ثعٍ٘بٞ ٜبی ٔسیطیتی نسا ٚؾیٕب ٔطثٛط ث ٝظٔبٖ ا٘تربثبتٞبی ٔرتّهف ٔهیقهٛز وه ٝایهٗ
ٔٛضٛؿ ثٚ ٝیػ ٜزض ظٔبٖ ا٘تربثبت ضیبؾت خٕٟٛضی اظ إٞیت فطاٚا٘هی ثطذهٛضزاض اؾهت .زض ایهٗ
ظٔی٘ ٝٙیع ضطغبٔی زض یه زٝٞای و ٝضیبؾت ؾبظٔبٖ ضا ثط فٟس ٜزاقت ،ؾه ٝا٘تربثهبت ضیبؾهت
خٕٟٛضی ضا تدطث ٝوطز وٞ ٝط وساْ اظ آٖٞب ثب حؿبؾیتٞبی ذبل ذٛزـ ٕٞطا ٜثٛز .ضهطغبٔی
زض حبِی و ٝوٕتط اظ یه ؾبَ اظ حىٓ ضیبؾتف ثط ؾبظٔبٖ نسا  ٚؾهیٕب ٔهیٌصقهت ،ا٘تربثهبت
ضیبؾت خٕٟٛضی زٚض ٟٓ٘ ٜزض ؾبَ  1384ضا تدطث ٝوطز .ا٘تربثبتی و ٝاِٚیٗ  ٚتٟٙب ا٘تربثبتی ثٛز
و ٝث ٝزٚض ز ْٚوكیس ٜقس  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثقس اظ ز ٚزٚضٞ ٜكت ؾبِ ٝزِٚهت انهالحبت لهطاض
ثٛز ثطٌعاض قٛز ،اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض ثٛز .ثقس اظ آٖ ،ا٘تربثبت ز ٓٞضیبؾهت خٕٟهٛضی زض
ؾبَ  1388ثٛز و ٝیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ  ٚچبِف ثطاٍ٘یطتطیٗ ا٘تربثبتٞبی خٕٟٛضی اؾالٔی ثٛز ٚ
فّٕىطز نسا ٚؾیٕب زض آٖ ظٔبٖ ٘یع اظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض ثٛز .آذطیٗ ا٘تربثبتی  ٓٞوه ٝزض
ظٔبٖ ٔسیطیت ضطغبٔی ثط نسا  ٚؾیٕب ثطٌعاض قس ،ا٘تربثبت ضیبؾت خٕٟهٛضی یهبظز ٓٞزض ؾهبَ
 1392ثٛز و ٝایٗ ا٘تربثبت  ٓٞاظ آ٘دبیی و ٝاِٚیٗ ا٘تربثبت ضیبؾت خٕٟٛضی ثقهس اظ حهٛاز ٚ
اغتكبقبت ؾهبَ  88ثهٛز ،اظ إٞیهت ذبنهی ثطذهٛضزاض ثهٛز ٘ ٚهٛؿ فّٕىهطز نهسا  ٚؾهیٕب ثهب
حؿبؾیتٞبی ٚیػ ٜزض لجبَ آٖ ٕٞطا ٜثٛز .ثب ایٗ ٚخٛز ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕب زض ٔكبضوت ٌؿتطزٜ
ٔطزْ زض ایٗ ا٘تربثبتٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔقطفی وب٘سیساٞب ثٔ ٝطزْ ٘مف ثطخؿتٝای ضا ایفب وهطز  ٚثهب
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ذاللیت زض اضائ ٝثط٘بٔٞٝبی ا٘تربثبتی وب٘سیساٞب تٛا٘ؿت قٛض ا٘تربثبتی ضا ثط فضبی وكهٛض حهبوٓ
وٙس .یىی اظ ذاللیتٞبیی و ٝزض ظٔبٖ ٔسیطیت ضطغبٔی ثط نسا ٚؾیٕب زض حٛظ ٜا٘تربثهبت اخهطا
قس ،ثطٌعاضی ٔٙبؽطٜٞبی ا٘تربثبتی ثیٗ وب٘سیساٞبی ٔرتّف ثٛز وه ٝزض ا٘تربثهبت زٞهٓ ضیبؾهت
خٕٟٛضی زض ؾبَ  88ثطای اِٚیٗ ثبض اخطا قس.
 .1-1-1تًجٍ تٍ حقًق ضُريوذی ي صیاوت از آن :ؾبظٔبٖ نسا ٚؾیٕبی خٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ ثٛاؾغ ٝثبظتبة  ٚا٘قىبؼ ٔكىالت ٔ ٚهبئت قٟط٘ٚساٖ ٕٞچ٘ ٖٛبثؿبٔب٘ی ٞبی
لب٘٘ٛی  ٚثٛضٚوطاؾی ازاضی ،ترّفبت ازاضی  ٚتضییـ حمٛق قٟط٘ٚساٖ زض لبِت ثؿتٞٝبی
ضؾب٘ٝای اظ ذجط ٌطفت ٝتب ٌعاضـ ٔ ٚؿتٙس تالـ زاقت ٝاؾت ایٗ حك فٕٔٛی قٟط٘ٚساٖ ایطا٘ی
ضا ازا وٙس .ذیّی اظ ٔٛالـ ٔطزْ تٛلـ ٘ساض٘س و ٝنسا  ٚؾیٕب ٔكىُ آٖ ٞب ضا حُ وٙس ثّىٝ
ا٘تؾبض آٖ ٞب ایٗ اؾت و٘ ٝؿجت ثٔ ٝكىالت آٖ ٞب حؿبؾیت ث ٝذطج زاز ٚ ٜزؾتوٓ آٖ ٞب ضا
ثبظتبة زٞس ،أب ؾبظٔبٖ نساٚؾیٕب ٕٞیك ٝایٗ ا٘تؾبض ضا ٘ساضز و ٝایٗ ٔؿبِ ٝاظ ؾٛی ٔطزْ
ٔغطح قٛز ،ثّى ٝذٛز ضؾبّ٘ٔ ٝی زض ایٗ ظٔی ٝٙپیكمسْ ٔی ثبقسٔ .ثال اٌط ث ٝثؿیح ٍٕٞب٘ی
نسا  ٚؾیٕب زض وٕه  ٚأساز ث ٝظِعِٝظزٌبٖ زض ٍٙٞبْ ٚلٛؿ ثالیبی عجیقی ٘ؾیط ظِعِ ٝثٓ تٛخٝ
قٛز ،زیسٔ ٜی قٛز و ٝحتی ٘مف آٖ اظ ؾبظٔبٖ ٞالَ احٕط ؤ ٝتِٛی ضؾٕی ایٗ وبض ٞؿت
 ٓٞثیكتط اؾت یب ٟٔٓتط اظ ٘ ٕٝٞمكی و ٝنسا  ٚؾیٕب زض ٍٙٞبْ ٞكت ؾبَ خ ًٙتحٕیّی
زاقت  ٚپكتیجبٖ ٔحىٓ ضظٔٙسٜٞب زض خجٟٞٝب ثٛز .یب زض خكٗ فبعفٞٝب٘ ،مف نسا  ٚؾیٕب زض
تبٔیٗ ٔبیحتبج افطاز ٘یبظٔٙس غیطلبثُ ا٘ىبض اؾتٕٞ .چٙیٗ زض خكٗٞبی ضٔضب٘ی  ٚذیطیٞٝبیی
و ٝثب ٕٞت ؾبظٔبٖ نساٚؾیٕب ثطپب ٔیقٛز .ایٗ ٔثبَ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛؾبظٔبٖ
نساٚؾیٕب تٛا٘ؿت ٝحتی ثیف اظ ذٛز وٕیت ٝأساز ث ٝحٕبیت اظ وٛزوبٖ ثیؾطپطؾت الساْ
وطزٔ ٚ ٜؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔقیكتی آٖ ٞب ضا تبحس ظیبزی ضفـ  ٚضخٛؿ وٙس.
ٌصقت ٝاظ ایٗ ؾبظٔبٖ نساٚؾیٕب ثٛاؾغ ٝفضب ؾبظی  ٚتجّیغبت اثط ثرف زض حٛظ ٜحمٛق
قٟط٘ٚسی؛ حٕبیت ضؾب٘ ٝای اظ ؽطفیت ٞبی ٔطزٔیٙٞ ،طٔٙساٖ  ٚآثبض ٙٞطی آ٘بٖ ٘ ٚؾطات
وبضقٙبؾبٖ تجّیغبت  ٚضؾب٘ ٝثطای تطٚیح حمٛق قٟط٘ٚسی؛ تغییط ٘ٛث ٝای ٔحتٛای تجّیغبت
ٔحیغی؛ اذتهبل ثركی اظ وٙساوتٛضٞبی قجىٞ ٝبی تّٛیعی٘ٛی  ٚضازیٛیی ؾطاؾطی (قجىٝ
ؾ ،ٝقجى٘ ٝؿیٓ ،قجىٚ ٝضظـ  ،)... ٚاؾتب٘ی  ٚثطٔ ٖٚطظی ث ٝثحث حمٛق قٟط٘ٚسی؛ ٔهبحج ٝثب
٘رجٍبٖ  ٚنبحجٙؾطاٖ  ٚتكىیُ ٔیع ٌطزٞبی تجییٗ حمٛق قٟط٘ٚسی؛ تٟیٔ ٝتٔ ٚ ٖٛحتٛای
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ٔٙبؾت ثب ٔحٛضیت حمٛق قٟط٘ٚسی ثطای تِٛیس فیّٓ  ٚؾطیبَ ٔ ٚحهٛالت ٔتٛٙؿ فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی تالـ ٕ٘ٛز ٜاؾت تب ایٗ حك ضا  -حمٛق قٟط٘ٚسی -ضا تجسیُ ث ٝیه ٌفتٕبٖ ّٔی ٕ٘بیس.
وتیجٍ گیری
أطٚظ ٜیىی اظ ٔىب٘یؿٓ ٞب  ٚپیف ظٔیٞ ٝٙبی تحمك  ٚزؾت یبثی ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی یقٙی
فطایٙسی و ٝزض خطیبٖ آٖ ٘ؾبْ ٞبی ؾبز ٜی التساضٌطای ؾیبؾی خبی ذٛز ضا ث٘ ٝؾبْ ٞبی حك
ضأی ٍٕٞب٘ی ،احعاة ؾیبؾی  ٚثٛضٚوطاؾی ٞبی ٔس٘ی ٔی زٙٞس ،ضؾب٘ٞ ٝبی ٌطٞٚی افٓ اظ
والؾیه  ٚخسیس ٔی ثبقٙس چطا وٚ ٝؾبیُ اضتجبط خٕقی اظ ظٔبٖ پیسایف ،ث ٝخٟت اضتمبی
آٌبٞی فٕٔٛی قٟط٘ٚساٖ ٘ؿجت ثٔ ٝؿبیُ ؾیبؾی ٘ ٚیع حمٛق قٟط٘ٚسی تبثیطات قٍطفی زض
حٛظٞ ٜبی اختٕبفی ،ؾیبؾی ٚ ،فطٍٙٞی خٛأـ ث ٝخب ٌصاقت ٝا٘س .زض ایٗ ضاؾتب  ٚزض فطایٙس
تحمك ٟ٘ ٚبزی ٝٙؾبظی تٛؾق ٝؾیبؾی زض خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ضؾب٘ ٝؾبظٔبٖ نسا  ٚؾیٕبی
خٕٟٛضی اؾالٔی ث ٝضغٓ ا٘تمبزات ٚاضز ٜاظ ؾٛی خٙبح ؾیبؾی وكٛض ثٛاؾغ ٝا٘قىبؼ ذٛاؾت
ٞبی قٟط٘ٚساٖ؛ ٘مس ،تحمیك ،تفحم  ٚیب اعالؿ ضؾب٘ی ٔٙبؾت اظ وبضوطز زِٚت ٟ٘ ٚبزٞبی
زِٚتی؛ ثیبٖ وبؾتی ٞب  ٚضقف ٞبی ٔسیطاٖ اخطایی ٘ ٚمس ؾیبؾت ٞبی ث ٝاخطا آٔس ٜزِٚتی؛
اضتمبی ؾٛاز ضؾب٘ ٝای ثطٌعاضی ٔٙبؽطٞ ٜبی ا٘تربثبتی  ٚتطغیت  ٚتٟییح قٟط٘ٚساٖ ثٔ ٝكبضوت
ؾیبؾی ٘مكی اؾبؾی  ٚثٙیبزی ایفب ٕ٘بیس.
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ٔیؿطا ،پطاؾبز(« .)1367ثطزاقتی ٘ ٛاظ ٔؿبئُ تٛؾق ،»ٝتطخٕ ٝحٕیس فطاٞب٘ی ضاز،گسیذٌ مسائل
اقتصادی ي اجتماعی ،ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخ ،ٝقٕبض.46 ٜ
ٞب٘تیٍٙت ،ٖٛؾبٔٛئُ( .)1375سامان سیاسی در جًامع دستخًش دگرگًوی ،تطخٕٔ ٝحؿٗ ثالثی،
تٟطاٖ٘ :كط فّٓ.
ب) مىاتع اوﮕلیسی
Development in the New States. The

121

Edward, Shils (5691). Political
Hague: Mouton.

