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As the foundation of democracy, Elections provide a platform for the nation to participate in determining
their destiny and for the peaceful competition of the various political parties. The media is one of the
players in this field that tries to divert the masses of the electorate within their ideological framework
through content production and advertisements. Understanding the attitude of a media in elections, which
is the purpose of this study, requires analysis and review of its products. In this study, election news on
the website of Iran International TV Channel, in the period from January 21 to February 29, 2020, was
selected and studied. Then, using the discourse analysis method and MAXQDA software, the news
discourse of the mentioned media was extracted with the nodal point of "election boycott". The "Islamic
Republic," the "people," the "elections," and the "corona" are the constructive signs of this discourse. The
research findings show that the above Media, in addition to Gatekeeping and news coverage in line with
the policy of reducing public participation in elections, by highlighting its desirable themes in news texts
and making images of people and events using Framing, tries to represent events and interpret them in
its own way. The registration of the lowest turnout compared to all previous rounds of elections indicates
the hegemony of this discourse and its success in establishing its semantic system and creating a
general consensus.
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چکیذه
انتخهبله بل ػمللىا ؽلهلىد د کشاعل عللهزت بلشا ؾللهسک ال دس تؼیللی
آوسد .سعهن  ه
عشنىؽتؾه و سقهب غهلم آ یض ازضا ختاف عیهع فشا
ک اص بهص گشا ا ػشف ب ؽمهس سونذ ک به تىلیذ ستىا و تبایغله علؼ دس
خه د تىد  ه سأ د مذ دس چههسچى ا ذئىلىژ ک خىد داسنذ .ؽمهخ نىع
نگشػ سعهن دس انتخهبه ک ذ ا پهو ؼ نیض می اع تسایل و بشسع
تىلیذا آ سا ل عابلذ کل دس ا ل تسقیلق اخبلهس انتخهبلهت و عله ؽلبکۀ
ا شا ا متشنؾمهل دس بهص ک بهم ته د اعلفمذ  2931انتخله و غهلؼل ؽلذ.
1
کلظکید دا

عپظ به بهش گیش اص سوػ تسایل گفتمه و ب کهسگیش نش افلضاس
گفتمه خبش سعهنۀ لزکىس بله دال شکلض «تسلش انتخهبله » اعلتخشاج ؽلذ.
دال لله عللهصنذ ا ل
«خمهللىس اعللی » « للشد » «انتخهبلله » و «کشونلله» 
گفتمه انذ .هفت  ه تسقیق نؾه د ذ کل ا ل ؽلبک ػلیو بلش دسواص بلهن
اخبهس و پىؽؼ خبش ه مغى به عیهع که ؼ ؾهسک ػملى دس انتخهبله
بله بشخغللت علهص ضلله ی لذنظش خللىد دس تلى خبللش و انگلهس عللهص دسبللهس
اؽللخهؿ و سو للذاد ه عللؼ دس بهصنملله وقلله غ و خللىانؼ و تفغللیش آ  لله دس
چههسچى  ه ذنظش خىد داؽت اع  .یب په ی تش یضا ؾهسک نغب بل
قولياههيگاقی ،ؾايٍگاه ِؿا و ویما ،جهكاو ،ایكاو.mostfagholami@yahoo.com ،

 . کاقًٌان اقٌؿ
 . اوحاؾیاق گكوه ژوقيالیىن و ؼبك ،ؾايٍگاه ِؿا و ویما ،جهكاو ،ایكاو ٕيىیىًؿۀ هىئىلٔ.e.fathi@iribu.ac.ir ،
 . اوحاؾیاق گكوه ژوقيالیىن و ؼبك ،ؾايٍگاه ِؿا و ویما ،جهكاو ،ایكاو.Jahandar.amiri553@gmail.com ،
1. MAXQDA.
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زکىس و تىفق آ دس

تمه ادواس گزؽتۀ انتخهبه زهک اص ه ىنیک ؽذ گفتمه
تثبی نظه ؼمه خىد و ا دهد اخمهع ػمى اع .
واژگاااو کلیااذی :انتخهبلله داللظ تسللش انتخهبلله گفتملله و علله
ا شا ا متشنؾمهل.

هقذهه و بیاو هسئله

ؾهکكاوی یکی ال ٌیىههای ٬ؿیمی ظاکمیحی اوث که ؾق آو بیٍحك هكؾم ؾق چهاقچىب ٬ـايىو،
هیگیكيؿ ،و جاکًىو ؾق شىاه ٟهؽحل ٧به اٌکال گىيـاگىو بـكول و ٜهـىق
ظکىهث قا بهؾوث 
کايالهای
هیؾهؿ و 
هكؾمواالقی قا ؾق ؼىؾ شای 
یا٨حه اوث ٕ٠الن .ٔ182 :2483 ،ؾهکكاوی 
گــكوههــا بــه ٠كِــۀ ق٬ابــث و هٍــاقکث ویاوــی ؾق يٝــك

هح٩ــاوجی قا بــكای وقوؾ ا٨ــكاؾ و
کايالهای ههن ايحؽابات اوـث کـه
هیگیكؾ ٕ .ٔBeetham & Boyle, 2009: 13-60یکی ال ایى 

بـهً٠ـىاو هًبـ٬ ٟـؿقتٔ ؾق ج١یـیى قهبـكاو و
٨كِحی بكای هٍاقکث و جؤذیكگفاقی ٌـهكويؿاو ٕ 
هـیوـالؾ ٕ .ٔDowse & Hughes 1972: 237-241بـؿوو وشـىؾ
ویاوـثهـای يٝـام ههیـا 

هكؾمواالق ظؿا٬ل ال لعاٌ ٚکلی و ٜاهكی ،هً١ا يؿاقيؿ و ه٩هىم يٝـكی
يٝامهای 
ايحؽابات ،
٨كهاؾیيى  ،2488 ،ز :24

ٕشهايیيى و

هیؾهًؿ
ؾوث 

ؼىؾ قا ؾق ظیٙۀ ٠لن ویاوث ال
بًیاوگفاق شمهىقی اوالهی يیم بـا بیـاو ٠بـاقت Dهیـماو قأی هلـث اوـث ،Cبـك شًبـۀ
 .ٔ17
کكؾهايؿ ٕهىوىی ؼمیًی ،2467 ،ز .ٔ264 :7
ؾهکكاجیک ظکىهث اوالهی جؤکیؿ 
هیکًـؿ
جصلیگاه اقاؾۀ هلث ؾق ج١ییى وكيىٌث ؼىیً اوث و هصالی ٨كاهن 

ايحؽابات
ؼىاوـحههـا و اهؿاٍ٨ـاو بكوـًؿ ِٕـعكایی و همیـؿی .ٔ1-2 :2487 ،ايحؽـاب

جا هكؾم بـه
قوـايههـا هىـحًؿ ٕؼصیـك،

ٌیىههای کى آگاهی
ِعیط هىحلمم آگاهی اوث و یکی ال 
 .ٔ42-44 :2477هعحــىای جىلیــؿی و وــىگیكی قوــايههــا جــاب ٟالگــىی ویاوــثگــفاقی
آوهاوث که هحؤذك ال هًاب ٟا٬حّاؾی ،هًا ٟ٨ویاوی و باوقهای ایـؿئىلىژیک اوـث ٕ Giles,

بـهوشـىؾ آهـؿو
٠مىهیثیـابی جـؿقیصی ظـ ٫قأی و 

 E2003: 208لابلیلاؾه.ٔ12 :2484 ،
قوايههای شؿیؿجك

جىؾههای قأیؾهًؿه با٠د ٌؿ هباقلات ايحؽاباجی يیم به ومث اوح٩اؾه ال

بـهشـای
هیلیـىوهـا ٕ 

ویاوثهؿاقاو ٬اؾق به بك٬كاقی اقجبـاٖ هىـح٭ین بـا

ایىجكجی ،
بكوؾ .به 
هیٌؿيؿ.
ِؿهأ قأیؾهًؿه 
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اقجبـاٖشم١ـی بـه ؼـىؾ

ویـژهای قا ؾق هیـاو ووـایل
ایًحكيث و ٕ٨ای هصـالی شایگـاه 
اؼحّاَ ؾاؾه اوث .بىیاقی ال ِاظ يٝكاو آو قا یکی ال ابماقهای شًگ قوايی ؾق ّ٠ـك
ظأك هیؾايًؿ ٕظىیًی .ٔLungu, 2001, v. 10: 13 E25 :2471 ،اهكوله بىیاقی به کمـک
هـیٌـىيؿ.
ؾیؿگاههای هؽحل ٧یا ظحی هحٕـاؾ بـا قوـايۀ هلـی هٙلـ ٟ

هاهىاقه و ایًحكيث ال
ٌکلؾهی واؼحاق ویاوـی کٍـىق ،بكقوـی
باجىشهبه اهمیث هىئلۀ ايحؽابات و ي٭ً آو ؾق 

آوها بك
ٌیىههای ي٩ىـ و جؤذیك 
قوايههای ق٬ی به ایى هىٔى ٞبكای ًٌاوایی 

کی٩یث پكؾاؼحى
وبوایث ایكاوایًحكيًٍال ؾق بالۀ اول بهمى
ا٨کاق ٠مىهی ٔكوقت ؾاقؾ .ؾق ایى ه٭اله ،اؼباق 
جا ؾهن اوً٩ؿ  2487که اوز پىًٌ ؼبكی هىائل هكجبٗ با ايحؽابات هصله یالؾهن هكبىٖ
گ٩حـهٌـؿه ،پكوـً اِـلی
به ایى بكهه بىؾه ،جعلیل گ٩حمايی ٌؿه اوث .بًا به جىٔـیعات 
وایث ٌبکۀ ایـكاوایًحكيٍـًال ؾق ايحؽابـات یـالؾهمیى ؾوقۀ
وب 
جع٭ی ٫ایى اوثD :گ٩حماو 
هصله ٌىقای اوالهی ایكاو چه بىؾه اوث؟C
٨اقویلباو ؾق ؼاقز

بیىثوچهاقوا٠حۀ

ایكاوایًحكيًٍال يؽىحیى و جًها جلىیمیىو ؼبكی
ال ایكاو ٕلًؿؤ اوث که ١٨الیحً قا ال  18اقؾیبهٍث  2487هّاؾ ٦با ايحؽابات ؾوالؾهـن
بكياهههای ویاوی و اشحما٠ی هكبىٖ به

قیاوثشمهىقی ایكاو آ٤ال کكؾ و بك پؽً اؼباق و

بیجا .ٔ65 :پؽً ليـؿۀ گكؾهمـایی وـالیايۀ وـالهاو
ایكاو جمكکم ؾاقؾ ٕهىٌیاق و گىؾقلی ،
هصاهؿیى ؼل ٫و پىٌـً گىـحكؾۀ ا٠حكأـات آبـاو  87ال ا٬ـؿاهات شًصـالی ایـى ٌـبکۀ
بـىؾهايـؿ ٕق .ک .ظىـیًی ٘ـاهكیٌ .ٔ22-23 :2488 ،ـبکۀ هـفکىق ؾق اؾاهـۀ
جلىیمیىيی 
بیوی
بی 
ٌبکهها هايًؿ هى و جى ،
١٨الیث ؼىؾ با پكؾاؼث ؾوحممؾهای باالجك ،کاقکًاو وایك 
ٕه٭ؿم٨ك .ٔ71-72 :2486 ،يعىۀ جؤهیى هـالی ٌـبکه

٨اقوی و ِؿای اهكیکا قا شفب کكؾ
ا
قولياهههای گبردیى و و ل سحریث ژوريبل ،ایـى جلىیمیـىو

کاهال ٌ٩ا ٦يیىث ،اها به يىٌحۀ
هیلیـىوؾالقی ال وـىی ؾقبـاق ٠كبىـحاو وـ١ىؾی ؾقیا٨ـث کـكؾه


وپًصـاه

ؾویىث
بىؾشهای

هـنلهـاو بـا جؤوـیه ٌـبکه،
اوـثٕ .ٔKamali Dehghan, 2018; Jones & et. al, 2019
وبوایث آو يیم ٌكو ٞبه کاق کكؾ.

ذبث آهاق هٍاقکث با  31/26ؾقِـؿ ؾق ايحؽابـات هصلـه یـالؾهن ٕ 12/3ؾقِـؿ ؾق
پاییىجكیى هیـماو ؾق جمـام اؾواق گفٌـحۀ ايحؽابـات اوـث ٕؼبكگـماقی شمهـىقی
جهكاؤ که 
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اوالهی ،ٔ2487 ،ال ؾیگك ؾالیل اهمیث جؿویى ایى ه٭اله اوث .ق٬ن ؼىقؾو چًـیى آهـاقی
ؾق ايحؽابات هصلىی کـه ظىـ ٨كهـىؾۀ ه١مـاق شمهـىقی اوـالهی ،بایـؿ ؾق قأن اهـىق
باٌؿ ٕهىوىی ؼمیًی ،2467 ،ز  ،ٔ247 :7ؾقؼىق شایگاه آو يیىث٠ .ؿم جکكاق يحـایصی
ايحؽاباتهای آجی پكهیم ال هكگىيه ٩٤لث ؾق ٠كِۀ جبلی٥ات و ٕ٨اوالی ايحؽاباجی

هٍابه ؾق
قوايهها و آگـاهی ال آو ،جّـىیكی قوٌـى ال اقجبـاٖ

هی٘لبؿ .با ًٌاؼث گ٩حماو هىلٗ
قا 
هیاو واؼحاق ٬ؿقت ویاوی و هًاوـبات اشحمـا٠ی و لبـايی و قوابٙـی کـه ؾق چهـاقچىب
هیآیؿ .هؿ ٦اِلی ایى ه٭الـه يیـم ًٌاوـایی
هیگیكؾ ،بهؾوث 
آوها ِىقت 
گ٩حماو هىلٗ 
وبوایث ٌبکۀ ایكاوایًحكيًٍال ؾق ايحؽابات یالؾهمیى ؾوقۀ هصله ٌىقای اوالهی
گ٩حماو 
ایكاو اوث.
هزور پیطیًۀ پژوهص

ه٭الهای با ً٠ىاو ٌDیىۀ پىًٌ اؼباق جٍکیل ائحال ٦ؾقیایی
هىٌیاق و گىؾقلی ٕ ٔ2488ؾق 
وبوــایثهــای
اهكیکــا ؾق ؼلــیس ٨ــاقن و ؾقیــای ٠مــاو ،Cبــه جعلیــل گ٩حمــاو اؼبــاق 

ؾویچهولۀ ٨اقوی ،بـا اوـح٩اؾه ال قویکـكؾ جل٩ی٭ـی وو ؾایـک :و ٨ـكکال٦

ایكاوایًحكيًٍال و

;

وبوایث ال لعا ٚوـبک واژگـايی،
هیؾهؿ هحىو هك ؾو 
یا٨حههای جع٭ی ٫يٍاو 
پكؾاؼحهايؿ .

٨كْها ،ه١ـايی ٔـمًی،
پیً 
بًؿیها ،اوحًاؾها ،
هٙكضٌؿه ؾق هحى  ٙ٬ ،

ا٨كاؾ و يهاؾهای
هئل٩ههای اشما ٞو جىا ٫٨و گماقههای اواوی ؾق ابحؿا ،هیايه و ايحهای ٘كض ایـى ائـحال ،٦بـا

وبوـایث ایـكاوایًحكيٍـًال
ٌباهثهـایی ايـؿک ؾاقيـؿ .گ٩حمـاو 

اؼحال٦های بىیاق و

هن
وبوـایث
Dایكاوهكاوی Cؾق چهـاقچىب Dاهكیکـای هًصـی-ایـكاو هـاشكاشى Cو گ٩حمـاو 
جًًلؾایی Cؾق چهاقچىب Dآلماو هىح٭ل-اقوپای هحعؿ Cبىؾه اوث.
ؾویچهولۀ ٨اقوی  D

اوالهیيژاؾ و قلهصى ٕ ٔ2487ؾق ه٭الۀ ؼـىؾ بـا يـام Dجعلیـل گ٩حمـاو ايح٭ـاؾی ياهمؾهـای

هًـاٜكههـای جلىیمیـىيی ،Cبـا

قیاوـثشمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق

ؾوالؾهمیى ؾوقۀ ايحؽابات
ؾاؾهايـؿ کـه ؾق هًـاٜكات ؾوقۀ ؾوالؾهـن
بهکاقگیكی قوي جعلیل گ٩حماو ايح٭اؾی ٨كکال ٦يٍـاو 
1. Teun A. Van Dijk.
2. Fairclough, Norman.
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اِـىلگـكا و وـاليؿگی ؾق

گ٩حماوهای ق٬یـ

قیاوثشمهىقی ،گ٩حماو اِالظات با

ايحؽابات
بـهيـى٠ی بالوـالی
بكقوـیٌـؿه ،هكیـک 

گ٩حمـاوهـای قایـس ؾق هًـاٜكات

شؿال بىؾه اوـث.
ؾاٌحهايؿ.
ؾوقههای ٬بل ؾق جاقیػ ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ظٕىق 
بىؾه که ؾق 
گ٩حماوهایی 

بیوی ٨اقوی
بی 
يىقی همكآباؾی ،قلهصى و يٝكی ٕ ٔ2487ؾق ه٭الۀ Dه٭ایىۀ گ٩حماو ؼبكی 
بهـكهگیـكی ال قوي
و ِؿای آهكیکا ؾقباقۀ پًصمیى ؾوقۀ ايحؽابات هصله ؼبكگاو قهبـكی ،Cبـا 
وایثهای هـك ؾو قوـايه ال
وب 
ؾاؾهايؿ که هحىو ؼبكی 
جعلیل گ٩حماو ٕقویکكؾ وو ؾایکٔ ،يٍاو 
٨ـكْهـا،

هٙكضٌؿه ؾق هحى٤ ،یكوالی ،اوـحًاؾها ،
پـیً

لعا ٚوبک واژگايی ،ا٨كاؾ و يهاؾهای
بـیوـی ٨اقوـی قوی
بـی 
بىؾهايـؿ Eبـا ایـى ج٩ـاوت کـه 
جؿا٠یها بىیاق به هن يمؾیک 

جل٭یىها و

ؾقظالیکـه

بكياههقیمی ٬بلی ٠مل کكؾه اوثE
هىٔى٠اجی هايًؿ ظف ٦بكؼی ؼبكگاو ،با جمكکم و 
ِؿای اهكیکا په ال پؿیؿ آهؿو ْ
قوايهای ،واقؾ ِعًۀ ٠مل ٌـؿه اوـث .بًـابكایى،
شى و شكیاو 
قوـايهای

کىٌیؿهايـؿ بـا ي٩ـىـ

قوايهای بىؾه و
هحىو ؼبكی هك ؾو پایگاه ،پیگیك یک شكیاو واظؿ 
ؼىؾ ،به اهؿا ٦جبلی٥اجی هٙلىبٍاو ؾوث یابًؿ و بك يحیصۀ ايحؽابات اذك بگفاقيؿ .يٝـام گ٩حمـايی
وبوایث ؾق پیً و په ال ايحؽابات هبحًی بك Dظمایث ال یک ٙ٬ـ و
ظاکن بك هحىو ؼبكی ؾو 
ؾوٙ٬بیوالی ايحؽابـات Cبـىؾه اوـث کـه ؾقيهایـث هـك ؾو ؾق

هؽؿوي کكؾو  ٙ٬ؾیگك Cو D
قاوحای گ٩حماو Dج٭ابل با يٝام شمهىقی اوالهی Cهىحًؿ.
شمالیيراقی ٕ1522مٔ ؾق پژوهٍـی بـه جعلیـل گ٩حمـاو

٠میمی٨ك و

گىهكی ،قظیمی،
ايح٭اؾی وؽًاو ،اٜهاقات و هىأ ٟهعمؿبا٬ك ٬الیبا ٦و ظىى قوظايی بهً٠ىاو ياهمؾهـایی
قیاوثشمهىقی ایكاو

هًاٜكههای ايحؽاباجی

اِالض٘ل  ،ؾق ٬ال

اِىلگكا و

ال ؾو شكیاو
بـهً٠ـىاو ابـماقی هـئذك ؾق
هیؾهؿ که هك ؾو ال لباو 
پكؾاؼحهايؿ .يحایس يٍاو 

ؾق وال 1524
هیکكؾيؿ.
هباقله بكای کى ٬ؿقت و اقج٭ای هًا ٟ٨اشحما٠ی و ویاوی ؼىؾ اوح٩اؾه 
چهارچىب يظزی
گفتماو

ا
ي٭ـًگـكا و

واؼثگـكا،

لباوًٌاوی هحىلؿ ٌؿ و هكاظل گىياگىيی ٕ
يٝكیۀ گ٩حماو اواوا ؾق 
لبـاوًٌاوـاو ه٩هـىم با٨ـث قا يیـم واقؾ جعلیـل
٠ـؿهای ال 
ايح٭اؾیٔ قا جصكبه کكؾ .بهجؿقیس 
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گ٩حماو کكؾيؿ و گ٩حماو قا بههرابه لباو هًگام کاقبكؾ ؾق يٝك گك٨حًؿ .هًٝىق ال با٨ثٌ ،كایٗ
هـیقوؾ .وـپه ،ه٩ـاهیمی همچـىو ٬ـؿقت و
بـهکـاق 
لهايی و هکايی اوث که لباو ؾق آو 
لباوًٌاوی ايح٭اؾی ؾق
لباوًٌاوی ٌؿ .
ایؿئىلىژی يیم واقؾ شكیاو ٤ال جعلیل گ٩حماو ؾق 
هالظٝهای یا٨ث و بـه Dجعلیـل گ٩حمـاو ايح٭ـاؾیC

ؾهههای هٍحاؾ و يىؾ هیالؾی قٌؿ 
٬ابل


:

بًیاوگفاقاو وه قویکكؾ ٠مؿه ؾق جعلیـل گ٩حمـاو
ه١كوٌ ٦ؿ .وو ؾایک ،وؾاک; و ٨كکال ٦
ايح٭اؾی هىحًؿ ٕولٙايی.ٔ222-223 :2474 ،
گ٩حماو بكقوی هحى ٕیا هك کًً و کكؾاق ؾیگـك لبـايی و ٤یكلبـايیٔ بـا ؾق يٝـك گـك٨حى
ٌکلگیكی ٕبا٨ث اشحمـا٠ی و ویاوـیٔ و ٌـًاؼث يٝـام هً١ـایی ظـاکن بـك آو
لهیًههای 

هـیکىٌـًؿ
بههًٝىق ؾوحیابی به واؼحاقها و هًاوبات پًهاو ٬ؿقت ؾق هحى اوث که همـىاقه 
بكشىحهوالی ؼىؾی و ٘كؾ و ي٩ی ؾیگكی ،هىیث گ٩حمايی ؼىؾ

٤یكتوالايه ،با

٘ی والکاق
چـهبىـا ٤الـ و هژهىيیـکٔ کًًـؿ .هىیـث ٕچـه ؾق ب١ـؿ
وىژههای هٍمىل قا جؤهیى ٕو 
و 
ؾوگايهوـالی

هیگیكؾ .الایىقو،
وىژگايی و چه ؾق ب١ؿ گ٩حمايیٔ ؾق هًال٠ه با ؾیگكی ٌکل 
هـیٌـىؾ .ؾق ٕ٨ـای
گ٩حمـاوهـا ٌـمكؾه 

ظیاتبؽً ؾق ظ ٛ٩ب٭ـا و لیىـث

هىحمك اهكی
قوايههاوث و بكای ایى کاق ،ال ابماقهای يٝكی و ٠ملی

قوايهای يیم  ٙ٬بًؿی يّ ال١یى

بكشىحهوالی ال ٘كیـ٫

ؾقوالهبانی خبر با گسیًً اؼباق و

هیبكيؿ .بكای هرال،
هؽحل ٧بهكه 
پكقيگ کكؾو هؿ٨مًؿ ؼبكها ،ؾوث به يى٠ی وايىىق هىـح٭ین و ٤یكهىـح٭ین ٕکـه ٠ـاهلیحی
ـهًیٌـاو
ايگاقههای 

هیليؿ و بؿیى ظكبه ا٨کاق هؽا٘باو و
ویاوی و هبحًی بك ٬ؿقت ؾاقؾٔ 
چهاقچىبهای هؿيٝك ؾق ا٨کـاق ٠مـىهی

هیوالؾ جا ؾقيهایث به هؿؾ ایى قاهبكؾها،
قا هحؤذك 
آوهـا قا ؾق
گ٩حماوهـا ،بایـؿ يٝـام هً١ـایی 

ایصاؾ ٌىؾ .با ایى ج٩اویك ،بكای ًٌاؼث و ؾقک
هؽحّات لهايی و هکايی هؿيٝك ؾقیا٨ث .اوـحؽكاز واژگـاو ،گـماقههـای اواوـی ،ا٨ـكاؾ و
ؾاللثهای ٔمًی و جعلیل قویکكؾهای يٝكی هىـححك ؾق

٨كْها،
پیً 
يهاؾها ،اوحًاؾات ،
بًؿیها بكای ایى هؿ ٦وـىؾهًؿ
چهاقچىب 

والیها و
بكشىحه 

والیها،
ايگاقه 

هحى همچىو
اوث ٕ٤الهی.ٔ35 :2488 ،
1. Critical Discourse Analysis (CDA).
2. Wodak.
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چهارچىبساسی


ؾقکٌـؿه ؾق
شًبههای یک وا١٬یـث 
چهاقچىبوالی قا ايحؽاب و بكشىحه کكؾو بكؼی 

ايحمى
ْ
يعىیکه ج١كیـ ٧ؼاِـی ال هىـئله ،ج٩ىـیك ٠لـی ،اقلیـابی
هیکًؿ Eبه 
هحًی اقجبا٘ی ج١كی ٧
اؼال٬ی و قاهکاقهای پیًٍهاؾی بكای آو هىٔى ٞقا بىٗ ؾهؿ ٕ .ٔEntman, 2008: 390هكگىيه
وا١٬یثهای هـكجبٗ قا ايحؽـاب

قولياههيگاقاو

چهاقچىبوالی اوث.

باليمایی وا١٬یث يى٠ی
چهـاقچىبهـایی قا شهـث

هیؾهًؿ جـا
با٨ثهای هًاو ٬كاق 
لهیًهها و 
آوها قا ؾق 
هیکًًؿ و 


:
چهاقچىبهـا قا

٨هن و٬ای ٟبكای هؽا٘ ایصاؾ کًًؿ ٕ .ٔScheufele, 1999: 115-116گیحلیى

هیؾايىث که يماؾوـالاو بـا
Dالگىهای پایؿاق ًٌاؼث ،ج٩ىیك ،اقائه ،گمیًً ،جؤکیؿ و اوحرًا C

هـیکًًـؿ ٕ .ٔSaleem, n.d.: 132گاهىـىو; و
وـالهاوؾهـی 

گ٩حماوهـا قا

آوها،
بهكهگیكی ال 


هـیؾايًـؿ ٕ Shen & Dillard,
والهاوؾهی هكکمی يٝك یا گـماقي C

هىؾیلیايی< چهاقچىب قا D
ايگـاقههـای

جمریـلهـا و

کًایههـا،
اوح١اقهها ،

 ٔ2007: 437که با Dابماقهای يماؾیًی Cهمچىو
هیٌـىيؿ ٌٕ .ٔBuist & Manson, 2010: 1495ـی٩ل ه١ح٭ـؿ اوـث چهـاق
جّىیكی هٍؽُ 
چهــاقچىبوــالی هــكجبٗ بــه هــن وشــىؾ ؾاقؾ :يؽىــث ،بكوــاؼث و اوــح٩اؾه ال

٨كایًــؿ
والهاوهای ؼبكی که جعـث

قولياههيگاقاو و ؾیگك کاقکًاو

قوايهای بهوویلۀ
چهاقچىبهای 

اقليهـا و لوایـای ؼبـكی بـكای گـماقي قویـؿاؾها هىـحًؿ Eؾوم ،ايح٭ـال

ٍ٨اق هًٝن هًـاب،ٟ
قوـايهای بـه هؽا٘ـ  Eوـىم ،پـفیكي ایـى

چهـاقچىبهـای

گماقيهای ؼبكی هحًاو با
يگـكيهـا،

قوـايههـا بـكای

چهاقچىبوالی

چهاقچىبها بهوویلۀ هؽا٘باو Eچهاقم ،پیاهؿ

ؾیؿگاهها و ق٨حاق هؽا٘باو ٕ.ٔScheufele, 1999: 106-107

ايگارهساسی


هصمى٠ـهای ال

ؼـىؾیؼـىؾ،

والهای ج١كی ٧کكؾ که هٕمىو آو 
بـه
هیجىاو بههرابه 
ايگاقه قا 
شًبههای گىياگىو وا١٬یـث ؾق ـهـى ٨ـكؾ وشـىؾ ؾاقيـؿ .ايگـاقه بـه
جّىیكهایی اوث که ال 
1. Gitlin.
2. Gamson.
3. Modigliani.
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هیکًؿ ا٘ال٪
هیؾهؿ یا ؾق ـهى ؼىؾ هصىن 
ویژگیها که ٌؽُ جٍؽیُ 

هصمى٠های ال

قوايهها بـكای وـاؼحى وا١٬یـث ؾلؽـىاه

ايگاقهوالی جالي

هیٌىؾ ٕ.ٔMowlana, 1995: 3

هکـاوهـا ،اٌـیا و قویـؿاؾها بـه

ٌؽّیثهـا،

ؼىؾ ؾق ـهى هؽا٘ اوث .اقائۀ ايگاقه ال
ايگاقهوالی جکًیـک و کلیـؿ هً١اوـالی ؾق شهـاو

ايگاقهوالی ؼبكی Cيام ؾاقؾ.
هؽا٘  D
لهیًـههـای ـهًـی و هیـماو ا٠حمـاؾ
پـیً 
ايگاقهها قوظیـات ،

ؼبك اوث .ؾق شكیاو واؼث
ؾوـثکـاقی و

وا١٬یـثهـا

ايگاقهوـالی

هعیٙی هؽا٘باو ؾاقای اهمیث ٨كاوايی اوث .ؾق
ايگـاقهای ال وا١٬یـث

قولياههيگـاقی اهـكول

هیٌىيؿ .ؼبك يیم ؾق
همكاه با ج٩ىیك پًهاو اقائه 
٠بـاقتؾیگـكD ،شهـاو

هیٌىؾ .به
واؼحهوپكؾاؼحه 

اوث که بكای ج٥ییك ؾق واؼحاق وا١٬یث،
بًگـاههـای ؼبـكی و ٠ـاهالو

قوايهای Cبا Dشهاو وا١٬ـی Cج٩ـاوجی آٌـکاق ؾاقؾِ .ـاظباو

ايگـاقهوـالی و

یهای بمق با بهکاقگیكی ً٨ىو ههًؿوی ؼبك همچىو گمیًٍگكی،
ؼبكگماق 
ویاویٌـاو قا

هیؾهًؿ که هًا ٟ٨ا٬حّاؾی و
بكشىحهوالی جّىیك ،ج٩ىیكی ال وا١٬یث اقائه 

ٕههؿیلاؾه.ٔ28 :2475 ،

جؤهیى کًؿ
روش تذمیك

ؾق ایى پژوهً ال قوي جعلیل گ٩حماو ٕهبحًی بك قویکكؾ وو ؾایک و يٝكیۀ گ٩حماو الکالئى

:

الیههای يهايی هحىو ؼبكی و کٍـ ٧يٝـام هً١ـایی
و هى٨هٔ; بكای جعلیل اؼباق و قویؿو به 
وبوـایث ٌـبکۀ
آوها اوح٩اؾه ٌؿه اوث .شاه١ۀ آهاقی ایى پژوهً همۀ اؼبـاق 
ظاکن بك 
ایكاوایًحكيًٍال قاش ٟبه ايحؽابات یالؾهمیى ؾوقۀ هصله ٌىقای اوالهی ال جاقیػ اول بهمى
هیٌؿ و هـك چهـاقؾه
ل٥ایث ؾهن اوً٩ؿ  2487اوث که ؾقهصمى ٞهٍحمل بك چهاقؾه ؼبك 
گ٩حمـاوهـای

ايحؽـابٌـؿه اوـث .ؾق ابحـؿا

ؼبك جعلیل ٌؿ .واظؿ جعلیـل هـحى ؼبكهـای
هحؽاِن هكبىٖ به ايحؽابات هصله ًٌ 2487اوایی ٌؿيؿ که ٌاهل Dهٍاقکث ظؿاکركیC
هیٌؿ.
و Dجعكین ايحؽابات C
ِـىقتهـای

جعىالت اشحما٠ی جاب ٟهًال٠ات هً١ایی هىـحًؿ و هًال٠ـات هً١ـایی بـه
1. Laclau.
2. Mouffe.
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گـكوههـای
ایکه همۀ کكؾاقهای اشحما٠ی ا٨ـكاؾ و 
گىيه 
هییابًؿ Eبه 
هؽحل٩ی ؾق اشحما ٞيمىؾ 
گىيـهايـؿ:
ؾقبكهیگیكيؿ .ایى کكؾاقها ال شهث بهکاقگیكی لباو یا ٠ـؿم آو ،بـك ؾو 

ویاوی قا
Dکكؾاقهای گ٩حمـايی لبـايیٕ Cوـؽًكايی ،هحـىو هٙبى٠ـاجی و ٔ...و Dکكؾاقهـای گ٩حمـايی
شًبًهای ؼیابايی و .ٔ...ویژگی هٍـحكک هـك ؾو يـىٞ

٤یكلبايیٕ Cقأی ؾاؾو یا قأی يؿاؾو،
کكؾاق بكشىحه واؼحى Dؼىؾی Cو بهظاٌیه قايـؿو یـا ظـفD ٦ؾیگـكی Cاوـث ٕوـلٙايی،
ؾ٬یـ٫جـك،

 .ٔ262-2474:272په ،بكای ؾقک با٨ث و لهیًۀ هحـىو و ؾوـحیابی بـه جعلیلـی
قویؿاؾهای جاقیؽی و جعىالت اشحما٠ی هكجبٗ و اذكگفاق بك ايحؽابات ؾق بالۀ لهايی هفکىق،
ؾق يٝك گك٨حه ٌؿ Eهايًؿ ؤ١یث ا٬حّاؾی کٍىق ،ا٠حكأـات ؾی  2487و آبـاو  2487یـا
و٭ىٖ هىاپیمای اوکكایًی.
ي٭ًگـكا
لباوًٌاوی ؾاقيؿ ،هايًؿ جعلیل گ٩حماو 
قويهای جعلیل گ٩حمايی که قیٍه ؾق 

و جعلیل گ٩حماو ايح٭اؾی ،ؾاقای ابماقهایی کاقآهؿ ٕهمچىو گمیًً واژگـايیٔ بـكای جعلیـل
هـیجـىاو بـه
بـهآوـايی 
گـمیًًٌـؿه ؾق یـک هـحى ،

هحى هىحًؿ .با بكقوی هصمى ٞواژگـاو
پی بـكؾ ٕهمـاو .ٔ277-277 :جصهیـم چهـاقچىب يٝـكی
گیكیهای ایؿئىلىژیک آو 
شهث 

جع٭ی ٫به قویکكؾ وو ؾایک ٠الوه بك يٝكیۀ الکالئى و هى٨ـه ،بـه همـیى وـب بـىؾ .پـه ال
چًؿیىباقۀ هحىو ؼبكی و اوحؽكاز ه٭ىالت هؿيٝك و گمیًً واژگايی ،با ؾقيٝكگیكی

هٙال١ۀ
ٙ٬بیوالی Cو لعا ٚکكؾو با٨ث هـحى٨ ،كایًـؿ
ؾوثآهؿه ،ق٠ایث ٬ا٠ؿۀ  D
Dيٝام هً١ایی Cبه 
هکـهکیـىؾا بـا ٌـیىۀ جعلیـل

يكما٨ـماق
جعلیل هٕمىو و کؿگفاقی بال و هعىقی ال ٘كی ٫
ؾالهــای کاقبىــحی گ٩حمــاو،
ای قوي جعلیــل کی٩ــی بــكای ج١یــیى 
ه٭ایىــهای و ٌــبکه ّ
ِىقت گك٨ث.

یاـتههای پژوهص


وبوـایث ٌـبکۀ
ؾاؾهها يٍاو ؾاؾ که گ٩حماو ظـاکن بـك اؼبـاق 
یا٨حههای ظاِل ال بكقوی 

ؾالهـای Dشمهـىقی اوـالهی،C
ایكاوایًحكيًٍال با ؾال هكکمی Dجعكین ايحؽاباتٌ ،Cـاهل 
ٌاؼُجك هكبىٖ به هك ؾال ،ـیل آو جىٔیط

DايحؽاباتD ،Cهكؾم Cو DکكوياCوث .هٕاهیى
ؾاؾه ٌؿه اوث.
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گفتماو تسزین ايتخابات

ضکل ضماره .1
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

 .1خمهىری اسالهی

جّاویك و ج١ابیكی که ؾقباقۀ شمهىقی اوالهی ؾق اؼباق ایكاوایًحكيًٍال بهکاق ق٨حه ،هً٩ـی و
ویاه اوث.

دالهای ثايىیه دربارۀ «خمهىری اسالهی»
ضکل ضماره  .2
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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يمىدار  .1درصذ فزاوايی آیتنهای سیزهدمىػۀ «خمهىری اسالهی»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الؿ) عذم هطزوعیت

هٍكو٠یث ؾق يگاه ایكاوایًحكيًٍال هاهیحی لهیًی و هبحًی بك هكؾم ؾاقؾ .ایـى قا ال جکـكاق واژۀ
هـیجـىاو ؾقیا٨ـث ٌٕـکل  .ٔ4ؾق ایـى يگـكي،
آیحنهای هصاوق ٠ـؿم هٍـكو٠یث 
هكؾم ؾق 
ظکىهث يمایًؿۀ هكؾم و ٬ؿقت اهايحی يمؾ او بكای هؿجی هٍؽُ اوث .هكگاه هـكؾم ؾوـث
هیٌـىؾ .بـا ایـى جىٔـیط،
ال ظمایث ال ظکىهث بکًٍؿ ،ظاکمیث ؾچاق ٠ؿم هٍكو٠یث 
ؾالهای Dيیال ظکىهث به هٍكو٠یث هكؾهیٌٕ Cکل  ٔ4و Dجالي بكای ا٨مایً هٍـاقکثC

بـهً٠ـىاو یـک
ٌٕکل  ٔ1با یکؿیگك اقجباٖ هً١ـایی ؾاقيـؿ و هـك ؾو هئیـؿ يیـال ظکىهـث ٕ 
ؾقوالهبـايی اؼبـاق ،جًهـا

Dشمهىقی ٔCبه ه٭بىلیث ال وىی هكؾم هىحًؿ .ایكاوایًحكيًٍال بـا
بكشىحهوالی هٕاهیًی همچىو Dا٠حـكاْٜD ،Cلـن،C

ؼبكهایی قا هًحٍك کكؾه اوث که به
Dياقٔایحی Cو ٌDکا ٦هلث-ظکىهث Cو بكواؼحه ٌؿو ايگـاقۀ جاقیـک Dهكؾهـی يبـىؾوC
کمک کًؿ جا ؾقيهایث چهاقچىب ٠Dؿم هٍكو٠یث Cقا ؾق ـهى هؽا٘ـ بىـالؾ .بیٍـحكیى
ج١ؿاؾ کؿهای لیكهصمى٠ۀ شمهىقی اوالهی به ایى هٕـمىو اؼحّـاَ یا٨حـهاوـث ٕ42
ؾقِؿٔ.
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ضکل ضماره  .3ضبکۀ هضاهیى دال «ػذم هطزوػیت»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ب) هستبذ و اهًیت

Dاوحبؿاؾ و اجؽاـ قویکكؾ اهًیحی ال وىی شمهىقی اوالهی ،Cچهاقچىب ؾیگكی اوث کـه
ايگاقههایی هايًـؿ Dوشـىؾ ليـؿايی ویاوـیD ،Cوايىـىق Cو ٠Dـؿم

ایكاوایًحكيًٍال با چیؿو
قوايههای اشحما٠ی Cو اٌاقۀ هـؿاوم بـه Dليـؿايیاو
بكشىحهوالی ي٭ً  D

آلاؾی Cؾقباقۀ آو و
ویاوی Cبه ٘ك ٪هؽحل ،٧و١ی کكؾه اوث ؾق ـهى هؽا٘ ایصاؾ کًؿ.

ضکل ضماره  .4ضبکۀ هضاهیى دال «هستبذ و اهًیتی»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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پ) سزکىب و کطتار

پیًجك گ٩حه ٌؿ ٌٕکل  ،ٔ4اقجباٖ هً١ایی ؾاقؾ و بهيى٠ی
ایى آیحن با Dا٠حكأات هكؾهی Cکه 
بكشىـحهوـالی Dا٠حكأـات آبـاو

هیٌىؾ.
واکًً ظکىهث ؾق بكابك ایى کًً هكؾم ٬لمؿاؾ 
D ،C2487هىــئلۀ ا٠ــؿامهــا Cو هــاشكای Dايهــؿام هىاپیمــای اوکكایًــی Cکــايىو جىشهــات
ایكاوایًحكيًٍال ؾق ایى ٬ىمث بىؾه و کىٌیؿه اوث Dوكکىبگكی و کٍحاقگك بىؾو شمهـىقی
چهاقچىببًؿی کًؿ.

اوالهی Cقا ؾق ـهى هؽا٘

ضکل ضماره  .5ضبکۀ هضاهیى دال «سزکىب و کطتار»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ـزیبکاری و دروغ

ت)

ايگـاقههـایی ٌٕـکل  ،ٔ7کىٌـیؿه اوـث ه٩هـىم ٠Dـؿم ِـؿا٬ث

ایكاوایًحكيًٍال با ایصـاؾ
بؿیىجكجی  ،چهـاقچىب ٤Dیـك ٬ابـل ا٠حمـاؾ بـىؾوC
ظکىهث Cقا به هؽا٘ جل٭یى کًؿ و 
قوايهها و ه٭اهات قا ؾق اـهاو بىالؾ .ایى هٕمىو ؾق ؾه

ظاکمیث و جمام وابىحگاو آو يٝیك
ؼبك به ايعای هؽحل ٧جکكاق ٌؿه اوث .بكای هرال ،ایكاوایًحكيًٍال با ٘كض آهاقهای هحًآ٬
هؽ٩ـیوـالی آهـاق

ؾقو٢گـىیی و
با آهاقهای قومی ؾقباقۀ کكويا ،شمهىقی اوالهی قا بـه 
هیکًؿ.
وا١٬ی بیماقی بكای شلىگیكی ال کاهً ظٕىق هكؾم ؾق ايحؽابات هحهن 
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فزیبکاری و دروؽ»

ضکل ضماره  .6ضبکۀ هضاهیى دال «
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ث) ياکارآهذی در ادارۀ کطىر

ايگاقههایی هايًؿ DيااهًیD ،Cؤ١یث

چهاقچىب Dياکاقآهؿی ؾق اؾاقۀ کٍىق Cال هصاوقت
بؿ ا٬حّاؾی Cو Dهصله ياکاقآهؿ Cجٍکیل ٌؿه که ؾق ایى هیاو ،اؤا ٞياهٙلىب ه١یٍـحی
بكشىحهجك ٌؿهاوث .ؤ١یث بؿ ا٬حّاؾی که با٠د ؾو ؼیـمي وكاوـكی ال وـىی

ال همه
بـهچـالً کٍـیؿو
هكؾم جًها به ٨اِلۀ ؾو وال ٕ 2487و ٌ ٔ2487ؿ ،لهیًۀ هًاوـبی بـكای 
لهیًهوـال
هیکًؿ .ایى ياقٔایحی ؼىؾ 
٠ملکكؾ هىئىالو و جىشیه ؾلیل ياقٔایحی هكؾم ایصاؾ 
هیٌىؾ.
٠Dؿم هٍكو٠یث C

ضکل ضماره  .7ضبکۀ هضاهیى دال «ياکارآهذی در ادارۀ کطىر»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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ج) تفش بزای اـشایص هطارکت

شمهىقی اوالهی ظؿا٬ل بكای ظ٬ ٛ٩ؿقت هايىق ؼىؾ ؾق ب١ؿ شهايی ،يیـال بـه آقای هـكؾم
ؾاقؾ و بكای همیى ،ال قهبك ظکىهث جا هؿیكاو شمء ،همگی بكای آوقؾو هكؾم پـای ِـًؿو٪
کىٌیؿهايؿ .ؾق يیمی ال اؼباق ایكاوایًحكيًٍال به ایى جالي با لعًی ايح٭اؾی اٌـاقه ٌـؿه

قأی
بكشىحهوالی ٠باقت Dؾ٠ىت قهبك شمهىقی اوالهی ال هكؾم بكای ٌـكکث

اوث .به٠الوه،
هی َ
هـیٌـىؾ بـك اؾ٠ـای
ؼىقؾ ،وًؿی 
ؾق ايحؽابات Cب١ؿها که آو هیماو پاییى هٍاقکث ق٬ن 
٠Dؿم ه٭بىلیث و هٍكو٠یث شمهىقی اوالهی و وـكاو آو ؾق يـمؾ هلـثٌٕ Cـکل  ،ٔ4کـه
چهاقچىببًؿی آو کكؾه بىؾ.

پیًجك هٙكض و و١ی ؾق
ایكاوایًحكيًٍال 
چ) دخالت رودايیاو

وشه اوالهیث شمهىقی اوالهی با٠د ٌؿه قوظايیـث یکـی ال يهاؾهـای ؾؼیـل و اذكگـفاق ؾق
ظىلۀ ٬ؿقت باٌؿ .قهبك ٕ ْ
ولی ٨٭یهٔ ،هصله ؼبكگاو ،قئیه ٬ىۀ ٕ٬ائیه و ٌـً کكوـی ٌـىقای
ٌـؿهايـؿ و وـایك ا٨ـكاؾ و گكوهـای
يگهباو هًاِبی هىحًؿ که جًها بكای قوظايیىو ؾق يٝك گك٨حـه 
ا
ویاوی ٬ايىيا جىايایی جّؿی ایى هًاِـ قا يؿاقيـؿ ٕق .ک .قربيىو سبسری جمهرىر سرالهی
یر و؛ به همر ه يظر ت جفسیر شرىر يگهاربو :2486 ،اِـل ،258 ،257 ،256 ،82 ،26 ،2
ا
هیکًؿ و ايحؽاب ٌـً
 226 ،225و  .ٔ271قهبك ًٌ ٕ٠ى ٌىقای يگهباو قا هىح٭یما ايحؽاب 
ٕ٠ى ؾیگك بك ٠هؿۀ قئیه ٬ىۀ ٕ٬ائیه ٕهًحؽ قهبكٔ اوث ٕهماو :اِل  82و  .ٔ225بـه اوـحًاؾ
ايحؽاباتها الشمله ايحؽابات هصله ؼبكگاو قهبكی قا

اِل ٌ ،88ىقای يگهباو يٝاقت بك همۀ
بك٠هؿه ؾاقؾ .ؼبكگاو يیم هىئىل ايحؽاب و يٝاقت بك ٠ملکكؾ قهبك هىحًؿ ٕهمـاو :اِـل .ٔ256
آوهـا هصـىل
البحه ايحؽاب يهایی ياهمؾهای ؼبكگاو قا هكؾم ال هیاو ي٩كاجی که ٌـىقای يگهبـاو بـه 
هیؾهًؿ .ایكاوایًحكيًٍال با ٠باقاجی همچىو Dج١ییى بكيؿگاو پـیً
کايؿیؿاجىقی ؾاؾه اوث ،ايصام 
بیقظن و ٌكوق بىؾو اظمؿ شًحی ،قئیه ٌىقای يگهبـاو Cو Dوـلًٙث
ال بكگماقی ايحؽابات D ،C
بكشىـحهوـالی قؾ

ايگاقهوالی هً٩ی ال قوظايیاو لؾهاوث .همچًیى ،با
هٙل٭ۀ ؾیًی ،Cؾوث به 
هیؾهًؿ،
ِالظیثهای ٌىقای يگهباو که يیمی ال إ٠ای آو قا ٨٭هإی هًّىب قهبكٔ جٍکیل 

و١ی ؾق ایصاؾ چهاقچىب Dؾؼالث قوظايیىو Cؾاقؾ.
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 .2هزدم

هئل٩ـههـایی همچـىو ٨D٭ـكD ،Cجمایـل پـاییى بـه

ؾال هكؾم ؾق گ٩حماو جعكین ايحؽابات بـا
ؾق٠یىظالٔ جؤذیكگفاقی Cهصاوق اوث.

هٍاقکثD ،Cيااهیؿی و ٕ

دالهای ثايىیه دربارۀ «هزدم»
ضکل ضماره  .8
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

يمىدار  .2درصذ فزاوايی آیتنهای سیزهدمىػۀ «هزدم»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الؿ) تمایل کن هزدم بزای هطارکت

يٝكوًصیهای هؽحل ٧جکكاق ٌؿه اوث ،ظکایث

ایى هٕمىو که ؾق چهاق ؼبك و ؾق ٬ال
ال ٠ؿم جمایل هكؾم بكای هٍاقکث ؾق ايحؽابات ؾاقؾ .ایكاوایًحكيًٍال با اٌاقۀ هکـكق بـه ایـى
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يٝكوًصیها ،چهاقچىب Dجمایل کن هكؾم بكای

آهاقها ،کىٌیؿه اوث با بكشىحه کكؾو يحایس
هٍاقکث Cقا ؾق اـهاو بىالؾ.
ب) دمایت اهزیکا اس هزدم ایزاو

بكشىحهوالی وـؽًاو ه٭اهـات

ایى هٕمىو يیم ؾق چهاق ؼبك آهؿه اوث .ایكاوایًحكيًٍال با
اهكیکایی قاش ٟبه ٠ؿم والهث و آلاؾی ايحؽابات ایكاو و جعكین إ٠ای ٌـىقای يگهبـاو ال
وىی ایاالت هحعؿه به اجهام هماي١ـث ال بكگـماقی ايحؽابـات آلاؾ ،جًهـا یـک قول هايـؿه بـه
بكگماقی ايحؽابات ،و١ی کكؾه اوث چهاقچىب هؿيٝكي یً١ی Dظمایـث اهكیکـا ال هـكؾم
آقهاوهای ؾهکكاجیـک هـكؾم ایـكاو اؾاهـه
ایكاو Cقا بىالؾ Eبكای هرالD ،اهكیکا به ظمایث ال 
ؾوثکـاقی ؾق ايحؽابـات بـه ي٩ـٟ

هیؾهؿٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،الD ،ٔ٧ؾولث جكاه

هـیؼـىاهین کـه بـه
يمیکًؿٕ Cهماؤ و Dهـا ال قژیـن ایـكاو 
بكياهۀ ٌكوقايۀ قژین قا جعمل 
آوها ظ ٫ايحؽاب وا١٬ی بؿهـؿ و بگـفاقؾ ِؿایٍـاو
آقلوهای هكؾم ایكاو اظحكام بگفاقؾ ،به 
ًٌیؿه ٌىؾٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،بٔ .ايگاقه و جّىیكی کـه ال اهكیکـا ؾق ایـى ؼبكهـا
آوهـا ؾق بكابـك
واؼحه ٌؿه ،يٝاهی ؼیكؼىاه ،ؾووث و ظاهی هكؾم ایكاو اوث که ال ظ٭ى ٪
هیکًؿ.
ظاکمیث ٜالن ؾ٨ا ٞ
جًاحهای دروو دکىهت

پ) يااهیذی اس

٬ىلهای ظـاکی ال ایـى
ایكاوایًحكيًٍال ؾق چهاق ؼبك هؽحل ٧با بكشىحه کكؾو آهاقها و ي٭ل 
هىــئله ،ايگــاقههــای Dياکاقآهــؿی اِــالض٘لبــاو Cو Dيااهیــؿی هــكؾم ال اِــالض٘لبــاو و
بؿیىوویله چهاقچىب هٙلىب ؼىؾ ،یً١ـی Dيااهیـؿی هـكؾم ال
هیوالؾ جا 
اِىلگكایاو Cقا 

ا
شًاضهای ؾقوو ظکىهث Cقا ؾق ـهى هؽا٘ـ جٍـکیل ؾهـؿ .ایـى چهـاقچىب کـاهال ؾق

شًـاضهـای ؾقوو

ؼؿهث ؾال هكکمی گ٩حمـاو ٕجعـكین ايحؽابـاتٔ اوـث .هـكؾم و٬حـی ال
هیبیًًؿ ،کـه ؾق ایـى
کالوجك ؼىؾ قا با ظاکمیث يیم ٤كیبه 
ظکىهث يااهیؿ ٌىيؿ ،ؾق وشهی 
هئل٩ههای Dهكؾهی يبىؾو Cو ٌDکا ٦هیاو هلث-ظکىهـثٌٕ Cـکل  ٔ4ه٭اقبـث
ج٩ىیك با 
هیوالؾ ،يمایًؿگاو وا١٬ـی هـكؾم ؾق
ايگاقههایی که ایكاوایًحكيًٍال 

هیٌىؾ .ؾق
هً١ایی پیؿا 
ايحؽابات ظٕىق يؿاقيؿ .بًابكایى ،بؿیهی اوث که ايگیمه و جمایلی هن بـكای ٌـكکث وشـىؾ
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يؽىحیىباق ٌ١اق Dيـه

يؿاٌحه باٌؿ .واب٭ۀ ایى هىئله به ا٠حكأات ؾی  2487که هكؾم بكای
بكهیگكؾؾ.
اِىلگكا Cوكؾاؾيؿ 

اِالض٘ل و يه

 .3ايتخابات

بی٨ایؿه بىؾو آوC
ؾق ایى گ٩حماو ،ال هٕاهیًی همچىو ٠Dؿم والهث و آلاؾی ايحؽابات D ،C
و Dؾ٠ىت به جعكین Cبكای ايحؽابات اوح٩اؾه ٌؿه اوث.

دالهای ثايىیه دربارۀ «ايتخابات»
ضکل ضماره  .9
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

يمىدار ضماره  .3درصذ فزاوايی آیتنهای سیزهدمىػۀ «ايتخابات»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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الؿ) ياسالن بىدو ايتخابات

ايگاقههـایی همچـىو

ایكاوایًحكيًٍال بكای واؼث چهاقچىب ٠Dؿم والهث ايحؽابات ،Cال
ؾوثکاقی ؾق آقاD ،Cايحؽابات يمایٍی ٕجٍكی٩اجی و ٨كهایٍیٔ Cو Dج٭ل ؾق ايحؽابـاتC
 D
بكشىحهوالی ٠باقاجی يٝیك Dيىـبث بـه جٍـكی٩اجی ٌـؿو ايحؽابـات ؾق

اوح٩اؾه کكؾه اوث.
ؾاؾهايؿ Cیا Dاگك قژین گفٌحه به یک ايحؽابات والن و آلاؾ هلی جى
شمهىقی اوالهی هٍؿاق 
يمیٌؿ Cال ٬ىل ظىى قوظايی ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،زٔD ،بهحك اوث يام
هیؾاؾ ،اي٭البی 

شایگمیى کًین Cؾق ٌ١اقهای ا٠حكأـات ؾايٍـصىیی
ايحؽاب قا بكؾاقین و واژۀ ايحّاب قا 
هیٌىؾ ،ولـی ؾق ٠مـل يٝـك ا٬لیـث ٠ملـی
ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،ؾٔD ،ايحؽابات بكگماق 
هیٌىؾ Cبه ي٭ل ال ٨ائمه هاٌمی ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،هـٔD ،قأیگیكی اِـلی ؾق ؼ٩ـا و

هؿتها ٬بل ال ٨ 12ىقیه ايصام ٌؿه اوثٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،ال E٧ایكاوایًحكيٍـًال،

ا
هیليؿٕ Cایكاوایًحكيٍـًال2487 ،
 2487بٔD ،ایى قژین هكجبا ؾوث به ج٭ل ؾق ايحؽابات 
بٔ و Dه٭ــامهــای ؾولــث اهكیکــا ایــى ايحؽابــات قا "يمــایً جمــام٠یــاق" ؼىايــؿهايــؿC
ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،ؤ ٕوه هىقؾ اؼیك به ي٭ل ال ه٭اهات اهكیکاییٔ با ایى هؿ ٦ايصـام
گ٩حهٌؿه بـا آیـحن ٨Dكیـ کـاقی و ؾقوٌٕ C٢ـکل  ٔ7جـكاؾ ٦و ٬كابـث
ٌؿه اوث .هٕمىو 
ه٩هىهی ؾاقؾ.

ضکل ضماره  .11ضبکۀ هضاهیى دال «ػذم سالهت ايتخابات»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ب) عذم آسادی ايتخابات

ِالظیثهای ٌىقای يگهبـاو و گىـحكؾه يٍـاو

بكشىحهوالی هىٔى ٞقؾ

ایكاوایًحكيًٍال با
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ٌؿهايؿٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،بٔ،
ؾاؾو آو با ٠باقاجی هرل Dا٤ل ياهمؾها قؾ ِالظیث 
Dقؾ ِالظیث هماقاو ؾاو٘ل ياهمؾی ؾق ايحؽابات هصلهٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،الٔ٧
٬لیپىق ،ٔ2487 ،جّىیكی بىحه و ٤یكق٬ـابحی ال
اِالض٘لباو ٕ C

ياهمؾهای اِلی
و ٤Dیاب 
چهـاقچىببًـؿی هٕـمىو ٠Dـؿم آلاؾی

هیؾهـؿ کـه ؾقِـؿؾ

ايحؽابات ایكاو به هؽا٘
ايحؽابات Cاوث .ایى هٕمىو بـه هئل٩ـۀ Dهىـحبؿ و اهًیحـیٌٕ Cـکل  ٔ3ال لعـا ٚهً١ـایی
ِالظیثها ؾق ؼؿهث چهاقچىب ٌDکا ٦ؾقوو

بكشىحهوالی قؾ

يمؾیک اوث .به٠الوه،
ظاکمیثٌٕ Cکل  ٔ1يیم هىث.
پ) هطارکت کن در ايتخابات

ایى هٕمىو با هئل٩ۀ Dجمایل پاییى هكؾم بكای هٍاقکثٌٕ Cکل ٬ ٔ7كابث ؾاقؾ و ؾق اؾاهۀ آو
بكهـیگـكؾؾ.

ٌکلگیكی آو به په ال بكگـماقی ايحؽابـات و ا٠ـالم يحـایس
هیگیكؾ Eلیكا 
٬كاق 
هـیکًـؿ .ذبـث
به٠الوه ،با هٕمىو ٠Dؿم هٍكو٠یثٌٕ Cکل  ٔ4يیم اقجباٖ ه٩هىهی بك٬كاق 
پاییىجكیى هیماو هٍاقکث ؾق جاقیػ ايحؽابات شمهىقی اوالهی بهً٠ىاو وا١٬یث بیكويی ،بـا

ؾال هكکمی گ٩حماو جعكین ايحؽابات بىیاق يمؾیـک و همىىوـث .بـه بیـاو ؾیگـك ،گ٩حمـاو
جعكین ايحؽابات هژهىيیک ٌؿه اوث.
 .4کزويا

کكويا آؼكیى ؾال واليؿۀ گ٩حماو جعكین ايحؽابات اوث.

دالهای ثايىیه دربارۀ «کزويا»
ضکل ضماره  .11
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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يمىدار ضماره  .4درصذ فزاوايی آیتنهای سیزهدمىػۀ «کزويا»
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الؿ) اهکاو ضیىع

هیکىٌؿ با ایصاؾ هكان ؾق هـكؾم ،ال هیـماو
ایكاوایًحكيًٍال با بكشىحه کكؾو آیحن Dاهکاو ٌیى ،Cٞ
هٍــاقکث بکاهــؿ Eبــهً٠ــىاو يمىيــهًٌD ،اوــایی  73هــىقؾ ابــحال بــه ویــكون شؿیــؿ کكويــاC
ظـىلههـای قأیگیـكیC

جصمـٟهـا و

ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،لٔ یا Dاهکاو ٌیى ٞایى بیمـاقی ؾق
بیجىشه به والهث هـكؾمٌٕ Cـکل
هنشهث با هئل٩ۀ  D
ٕایكاوایًحكيًٍال 2487 ،ؤ .ایى هٕمىو 
باجىشهبه Dؾق يٝك يگك٨حى جمهیؿات بهؿاٌحی ال وـىی ظکىهـث

هیکًؿ Eبه ایى هً١ا که
٠ ٔ1مل 
ظـىلههـای اؼـف قأی٠ ،ـؿم ٌـكکث هـكؾم ؾق

بكای قول قأیگیكی Cو اهکـاو ٌـیى ٞویـكون ؾق
ايحؽابات و ؾوقی ال اشحما٠ات و اهاکى بىحه ،بهحكیى قاه پیٍگیكی ال ابحالوث.
ب) لن؛ هًطأ ضیىع کزويا در ایزاو

٬ن بهً٠ىاو ؾوهیى ٌهك هفهبی ایكاو ،هًٍؤ ٌیى ٞکكويا ؾق کٍىق بىؾ .اوایل ٌـای١ه ٌـؿ کـه
بكشىحهوالی ٬ن بهً٠ىاو کايىو ٌیى ٞکكويا ؾق ایكاو ال

بىؾهايؿ.
٘لبههای چیًی يا٬ل بیماقی 

وىی ایكاوایًحكيًٍال ،با هؿ ٙ٬ ٦بًؿی ايصام ٌؿه اوث .به بیاو ؾیگـك ،ایـكاوایًحكيٍـًال
ايگاقهوالی هً٩ـی ال ٬ـن لؾه

بهً٠ىاو قوايۀ وکىالق و هؽال ٧شمهىقی اوالهی ،ؾوث به
ا
وكهایههای هفهبی ظکىهث و هًملگـاه بىـیاقی ال ٠لمـای ؾیًـی ٕبٕ١ـا

اوث که یکی ال
هیآیؿ.
ظاهی ظکىهثٔ بهظىاب 
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پ) چیى؛ هبذأ کزويا

هیکًؿ Eبا ایى ج٩اوت که شای ٠اهل Dهفه C
بیاوٌؿه ؾق ایى ٬ىمث يیم ِؿ ٪
جىٔیعات 
بیىالملل Cگك٨حه اوث .ایكاوایًحكيًٍال بهً٠ـىاو قوـايۀ
قا ًّ٠ك Dویاوث ؼاقشی و قوابٗ 
ویاوثها و قویکكؾهای کٍـىقهای ٤كبـی ٕيىـبث بـه

ه٭ین ايگلىحاو ،يمؾیکی بیٍحكی به
چیى و قوویهٔ ؾاقؾ .بكای يمىيه ،جیحك چًؿ ؼبك هكجبٗ با ایى کٍىقها ؾق اؾاهـه آهـؿه اوـث:
باؾق٨حۀ "يه ٌك٬ی ،يه ٤كبی"٠ٕ Cلیماؾهٔ2488 ،
بك 
Dيمایً ٬ؿقت و٩یك چیى ؾق جهكاو١ٌ Eاق 
واکىـىهـای چیًـی و قووـی کمحـك ال

بـیىالمللـی :هـكؾم شهـاو بـه
یا Dیـک يٝكوـًصی 
واکىىهای ٤كبی ا٠حماؾ ؾاقيؿٕ Cایكاوایًحكيًٍال ،ٔ2488 ،ؾقه٭ابل Dظمایث ولیك ؼاقشـۀ

اهكیکا ال ا٠حكاْ هكؾم ایكاو :ایاالت هحعؿه با ٌماوثٕ Cایكاوایًحكيًٍال 2487 ،لٔ.
خمغبًذی

 .5تسلیل و

الؿ) جمهىری اسفه

قوبهقویین کـه هًٍـؤ
هاؾیايگاقايه به ظاکمیث 
ؾقهییابین که با يگكٌی 
ال جؤهل قوی هحىو ؼبكی 
بـالهیگـكؾؾ .ؾق ج٩ىـیكی هـاؾی ال

شهـاوبیًـی

آو به وكچٍـمۀ هٍـكو٠یث ظکىهـث ؾق ایـى
هـیجـىاو آو قا وـالکاقی ؾق ظکىهـث ؾهکكاجیـک بـكای ا٠مـال اقاؾۀ هـكؾم ؾق ج١یـیى
ايحؽابات 
ظاکمايٍاو و چكؼً يؽبگاو ؾق ٬ؿقت ؾايىث .وكاو ظکىهـث يیـم ٘ـی ٬ـكاقؾاؾ اشحمـا٠ی،
هیٌىيؿ ؾق الای گك٨حى کكوی و کى ٬ؿقت ال وىی هكؾم ،لهیًـۀ وـ١اؾت و قٔـایث
هى ٧ٜ
آياو قا ٨كاهن واليؿ Eو١اؾجی که بال ٬ائل به ق٨اه و آوایً هاؾی و ؾيیىی اوث .ؾق گ٩حماو جعكین
ايحؽابات هبحًی بك يگاهی اوهايیىحی و لهیًی به ٬ـؿقت ،ظکىهـث يمایًـؿۀ هلـث و هىٜـ ٧بـه
جؤهیى اوباب و لىالم آوایً و ق٨اه هاؾی هكؾم اوث .جى٨ی ٫یا ٠ؿم جى٨یـ ٫شمهـىقی اوـالهی بـا
هٍكو٠یثبؽً ظکىهث ،ظـ٫

هیٌىؾ .ایى گ٩حماو بكای هكؾم بهً٠ىاو هًبٟ
ایى ه١یاق وًصیؿه 
هیٌىؾ و ؾقه٭ابل ،با ياپىًؿ ؾايىحى وكکىب ا٠حكأات و کٍحاق ه١حكٔاو ،وـ١ی
ا٠حكاْ ٬ائل 
هیکًؿ .ياهٍكو ٞؼىايؿو شمهىقی اوالهی ال همیى قووث.
٤یكیثوالی 

ؾق
ؾق بكؾاٌحی کلی ال آيچه ایكاوایًحكيًٍال بهً٠ىاو جّىیك شمهىقی اوالهی به هؽا٘ـ
قوبهقویین که بـؿیل ؾیًـی
هیجىاو گ٩ث با Dقژیمی Cهىحبؿٜ ،الن و ٨كی کاق 
بالهیيمایؿ ،


جّىیك ايحؽابات هصله یالؾهن ایكاو ؾق گفحماو ...هّٙفی غالهی (313 / )281-315

شًاضهای ٬ؿقتٔ اوـث Eظکـىهحی کـه یـا ال
ولًٙث و ؾچاق ٨ىاؾ و ايٍ٭ا ٪ؾقويی ٕهیاو 
ؾوثکاقی ؾق آقا و ج٭ل  ،يحیصۀ ايحؽابـات قا بـه ؾلؽـىاه ؼـىؾ

٘كی ٫يٝاقت اوحّىابی یا
هیؾهؿ .بهل٠ن ایكاوایًحكيًٍال ،ایى هىئله ؾق ٘ىل لهاو ٌکا٨ی هیاو هكؾم و ظکىهث
ج٥ییك 
لهیًهوال ٠ـؿم هٍـكو٠یث يٝـام ٌـؿه اوـث .یکـی ال هٕـاهیى قاهبـكؾی و
ایصاؾ کكؾه و 
هىقؾجؤکیؿ ؾق ایى گ٩حماو ٤Dیكايحؽابی بىؾو Cاوث Eالشمله بكشىحه کكؾو يّـ إ٠ـای
ٌىقای يگهباو ال وىی قهبك و ا٠ح٭اؾ به ايحّـابی بـىؾو يهاؾهـای ايحؽابـاجی ؾق ٌـ١اقهای
ؾايٍصىیاو ه١حكْ و وؽًاو هؽال٩او ظکىهث .اِالث ؾق ایى گ٩حماو با هكؾم اوـث ،يـه
ظکىهث .په ،هك٬ؿق يهاؾهای کلیؿی و ههن ايحّـابی و ؾوق ال يٝكهـا و ؾوحكوـی ٠مـىم
هیٌىؾ.
باٌؿ ،ال هٍكو٠یث ظکىهث کاوحه 
ایكاوایًحكيًٍال ال چًؿ ظكبه شهث اً٬ا ٞا٨کاق ٠مىهی و هىشه کكؾو ا٠حكأات هكؾهـی
وىؾ شىحه اوث :یکی جىول به يهاؾ ؾايٍگاه چه ؾق ا٠حكأات چـه ؾق هكاشـ ٟهًحٍـكکًًؿۀ
ویاهيمـایی ؤـ١یث کٍـىق Eاٌـاقۀ هكجـ و
لهیًهوالی ؾق ٘ىل ؼبك و 
يٝكوًصیها Eؾوم 

هً١اؾاق به اؤا ٞياهىا٠ؿ کٍىق و ايهؿام هىاپیمای اوکكایًی بـا هىٌـک وـپاه پاوـؿاقاو ٕو
هؽال٩ث بىیصیاو با بكگماقی بمقگؿاٌث بكای ٬كبايیاؤ ٕق .ک .ایكاوایًحكيًٍال 2487 ،ؾٔE
وىم ال٭ای ٌکا ٦هیاو هكؾم و ظکىهث و يیم ؾقوو ؼىؾ ظاکمیث٠ .بـاقت Dؼـىؾليی Cؾق
ياهۀ ؾوالؾه لو ليؿايی ٕایـكاوایًحكيٍـًالD ،ٖٔ 2487 ،ظّـك Cؾق ا٠حكأـات ؾايٍـصىیاو
ٕایكاوایًحكيًٍال ،ٖٔ 2487 ،ا٠حكاْ ظىى قوظايی به ٌىقای يگهباو و جٍكی٩اجی ؼىايؿو
ايحؽابات ،و ه١ك٨ی ٨ائمه هاٌمی بهً٠ىاو ؾؼحك اکبك هاٌمی ق٨ىًصايی و يمایًـؿۀ DوـابC٫
وـاب٭هؾاق ؾق

هیگیكيؿ .اٌاقه به ا٠حكأـات
هصله ،ؾق لهكۀ اؼحال٨ات ؾقوو ظاکمیث ٬كاق 
بیجىشهی به والهث
جاقیػ شمهىقی اوالهی ،ياؾیؿه گك٨حى هكؾم ال وىی هىئىالو و ظحی 
هكؾم ؾق بعد کكويا يیم ال هّاؾیٌ ٫کا ٦هیاو هكؾم و ظکىهث هىحًؿ.
ب) هزدم

هكؾم و ظاکمیث اقجبا٘ی ؾووىیه ؾاقيؿ .واژگايی هايًـؿ ٨D٭ـكD ،CياقٔـایحیD ،Cاجعـاؾ Cو
ق٨حهايؿ .به بیاو ؾیگـك ،هـكؾم ال اؤـاٞ
Dا٠حكاْ Cبكای جىِی ٧هكؾم ؾق ایى گ٩حماو بهکاق 
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هیليًـؿ .بًـا بـك
ؼىؾ ياقأی هىحًؿ و ؾقيحیصه ،ؾوث به ا٠حكأات گىحكؾه ٔؿ ظکىهث 
يٝكوًصیها ،جمایل هكؾم بكای ٌكکث ؾق ايحؽابات

اؤا ٞو اظىال هىِى ٦ؾق اؼباق و آهاق
یالؾهن کن بىؾه اوث .بیٍحكیى ج١ؿاؾ کؿهای ـیل ؾال هكؾم يیم هكبىٖ به آیحن Dجمایل پـاییى
هكؾم بكای هٍاقکث Cاوث ٕ 36/3ؾقِؿ ،يمىؾاق  .ٔ1ؾق ایى گ٩حماوًّ٠ ،ك ٌDکا ٦هیاو
هكؾم و ظکىهث Cبكشىحه ٌؿه اوث .ایى یً١ی هـكؾم ؼـىؾ قا ؾق ظاکمیـث ؾؼیـل ،و آو قا
هیکًؿ.
پكقيگجك 

يمیؾايًؿ .ؾوگايۀ Dا٠حكاْ و وكکىب Cيیم ایى ايّ٩ال قا
هح١ل ٫به ؼىؾ 
همـاوگىيـه کـه ؾق

اِالض٘لباو Cاوـث.

یکی ال هٕاهیى ـیل ایى ٬ىمث Dيااهیؿی ال
آوها
٨اِلهگیكی 

اِالض٘لباو و

هیجىاو ق٨حاق ؼىؾ
ؼبكها ال ٬ىل ٨ائمه هاٌمی يیم گ٩حه ٌؿ ،
آقهاوهایٍاو قا هىب ایى اهك ؾايىث .بههكظال ،پـه ال وـكکىب ه١حكٔـاو بـه ٨٭ـك و
ال 
اِالض٘لباو

والهای  2487و  2487جىوٗ ؾولث هًحى به شكیاو اِالظات،
گكايی ؾق 
ا
٠مال پایگاه هكؾهی ؼىؾ قا جا ظؿ لیاؾی ال ؾوث ؾاؾيـؿ .اهـا ایًکـه چـكا ایـى بعـكاو جًهـا
آوها الایىظید آوی لیاؾی يؿیـؿ ،بـه ؾو ٠اهـل
اِالض٘لباو ٌؿ و شًاض ق٬ی 

ؾاهىگیك

اِـالض٘لـ بىؾيـؿ و بـه ٘ـىق ٘بی١ـی

بالهیگكؾؾ :اول ایًکه ؾولث و هصله بك وك کـاق

هـیٌـؿ Eؾلیـل ؾوم هـن ج٩ـاوت ؾق بؿيـۀ
آوها يىٌـحه 
هٍکالت و هٕ١الت شاقی به پای 
اِـالض٘لبـاو ٌـاهل ٘ی٩ـی

٘ك٦ؾاق هكیک ال ؾو گكوه اوث :هىاؾاقاو
اشحما٠ی و اٍ٬اق 
هیٌىيؿ که ؾق یک اهك یً١ی ايح٭اؾ
گىحكؾه ال هؽال٩او ظکىهث جا ا٠حؿالیاو ؾقوو ظکىهث 
آوها چًؿاو ؾل ؾق گكو ظاکمیث يؿاقيؿ و جًها ؾق
اج٩ا٪يٝك ؾاقيؿ .بكؼی ال 
به ؤ ٟهىشىؾ ،
اِـالض٘لبـاو بـه

هیقويؿ .په ،وبؿ قأی
ِىقت اً٬ا ٞو اهیؿ به ٌكایٗ بهحك ،پای ًِؿو ٪
ؾلیل جکرك بیًٍی و شًـاظی ،ال ذبـات ؾائمـی بكؼـىقؾاق يیىـث Eاهـا اؤـا ٞبـكای ٘یـ٧
گىيهای ؾیگك اوث :هىاؾاقاو آياو ٬كابـث بیٍـحكی بـا يگـاه قوـمی ظکىهـث و
اِىلگكا به 

آقهاوهای آو ؾاقيؿ .بهل٠ن بكؼی ٨٭هـا و ائمـۀ شم١ـه ،قأی ؾاؾو بـكای ایـى ا٨ـكاؾ
اهؿا ٦و 
هیٌىؾ ٕؼبكگماقی ِؿا و وـیما 2487 ،الـE٧
بههرابه وٜی٩ۀ ؾیًی و واش ٌك٠ی ٬لمؿاؾ 
ؼبكگماقی ِؿا و ویما 2487 ،بٔ .په ،ظٕـىق ایـى ٍ٬ـك ؾق اؾواق هؽحلـ ٧ايحؽابـات،
پایبًـؿیٌـاو بـه اوـالم ،والیـث و ظکىهـث

يمیکًؿ و به ؼـا٘ك ٠ال٬ـه و
ج٩اوت چًؿايی 
آوهـا با٠ـد
اِالض٘لبـاو ال 

ایىجكجی  ،يااهیؿی هىاؾاقاو
هیقويؿ .به 
اوالهی پای ًِؿو ٪
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ا
٘ك٦ؾاقاو
يحیصهای کاهال هح٩اوت با ايحؽابات ٬بلی ٕهصله ؾهنٔ ٌؿ .ایى باق 
ٌکل گك٨حى 
اِىلگكایاو با ٌـكکث ؾق ايحؽابـات و قأی ؾاؾو بـه لیىـث هىوـىم بـه Dائـحال ٦يیكوهـای

اي٭الب ،Cهك وی کكوی هصله قا جّاظ کكؾيؿ.
پ) ايتخابات

پكجکكاقجكیى هئل٩ۀ ایى بؽً Dؾ٠ىت هؽال٩یى ظکىهث به جعكین ايحؽابـاتٕ Cظـؿوؾ 12
ؾقِؿ کؿها ،يمىؾاق  ٔ4اوث که به ٘ىق هیايگیى ؾق هك ؼبك یک باق به آو اٌاقه ٌؿه اوث.
ا
هیپفیكؾ .هرال جؤکیؿ بـك
يى ٞگمیًً واژگاو بكای بیاو هعحىا ال ایؿئىلىژی هىححك ؾق هحى اذك 
٠باقت Dقؾ ِالظیث Cؾق اؼباق ایكاوایًحكيًٍال به شای Dبكقوی ِالظیث Cیـا اوـح٩اؾه ال
٠باقت Dاذك ايگٍحً بك قوی هاٌۀ اولعهٕ Cایكاوایًحكيًٍال ٖٔ 2487 ،بـا جـؿا٠ی جىأهـاو
ايگٍث لؾو ؾق شىهك بكای قأی ؾاؾو و ظىاؾخ آباو ٌ ،2487كکث ؾق ايحؽابات قا هىـاوی
هیؾايؿ.
همکاقی با ؾوحگاه ٬ؿقت بكای وكکىب ه١حكٔاو 
چهـاقچىبوـالی ؾق ـهـى

جكً٨ؿ ؾیگكی که گ٩حماو جعكین بهکاق بىـحه ،جـالي بـكای
کلیٍهوالی و بكچى لؾو بك ايحؽابات اوـث .ایـكاوایًحكيٍـًال ٠Dـؿم

هؽا٘ ال ٘كی٫
والهث Cو Dآلاؾی ايحؽابات Cقا بـا جکـكاق هحًـاوب کـؿهایی يٝیـك Dايحؽابـات يمایٍـی،C
Dايحؽابات ٨كهایٍیD ،Cايحؽابات جٍكی٩اجی Cو Dج٭ل ؾق ايحؽابات Cبه ـهى هؽا٘ ال٭ـا
هیکًؿ .بیً ال  44ؾقِؿ کؿهای ایى بؽً به همیى چهاق هٕـمىو اؼحّـاَ ؾاقؾ .بـه

بـهِـىقت ياؼىؾآگـاه
بیاو ؾیگك ،په ال ؼىايؿو ایى اؼباق ،با ًٌیؿو کلمـۀ Dايحؽابـات ،C
ؾوثکاقی ؾق آقا Cو Dقؾ ِالظیث Cؾق ـهى هؽا٘ جؿا٠ی
ه٩اهیمی همچىو Dج٭ل  D ،C
هیٌىؾ .ؾو هىقؾ ال کؿهای ایى بؽً هكبىٖ بـه پـه ال ؾوم اوـً٩ؿ هىـحًؿD :يـكغ پـاییى

هٍــاقکث ؾق ايحؽابــات Cو Dپیــكولی هعاٝ٨ــهکــاقاو و يٝاهیــاو ؾق ايحؽابــات .Cبــهل٠ــن
هعاٝ٨ـهکـاق

شكیاوهای ویاوی

ایكاوایًحكيًٍال ،هصله یالؾهن هصلىی هحٍکل ال بكؼی
٬لـیپـىق .ٔ2487 ،هـؿ ٦ال اؼـحالٖ وـه
ؼاهًـهای اوـث ٕ 

آیثاللـه
ؾق جب١یث هعٓ ال 
هعاٝ٨ـهکـاقاو Cو Dجب١یـث هعـٓ ال قهبـكی،C

هٕمىو Dيكغ پاییى هٍاقکثD ،Cپیكولی
جربیث باوق ٌDکا ٦هیاو هكؾم و ظکىهث Cاوث.
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ت) کزويا

بهكهگیكی ال آو شهث کاهً هٍـاقکث قا
هعؿوؾیث لهايی اشالۀ پكؾاؼحى بیٍحك به کكويا و 
به ایكاوایًحكيًٍال يؿاؾه ،اها با همیى ؤ١یث يیم جیحك ؾو ؼبك ٕق .ک .ایكاوایًحكيًٍال2487 ،
ا
بـه٠ـالوه،
ل Eایكاوایًحكيٍـًال 2487 ،ؤ هىـح٭یما بـه کكويـا اؼحّـاَ ؾاؾه ٌـؿه اوـث .
هعؿوؾیثهای ؼبكگماقیهای ؾاؼلـی قا يـؿاقؾ و ؾوـث بـه ايحٍـاق آهـاقی

ایكاوایًحكيًٍال
بؿیىوویله ،با ِعه گفاٌحى بك ًّ٠ك ٨Dكی کاقی و ؾقو،C٢
هیليؿ .
هح٩اوت ؾق ایى لهیًه 
هیکًؿ که کكويا اگك هن ؾق ایكاو قإیث ٌؿه باٌؿ ،بكای شلىگیكی ال کاهً هٍـاقکث
اؾ٠ا 
هیٌىؾ .ؾو هٕمىو Dاهکاو ٌیى Cٞو Dویكون ؼٙكيـاک Cؾق
هكؾم ،جىوٗ ظکىهث پًهاو 
ٌؿهايؿ .يىیىًؿه با جکـكاق ایـى هٕـاهیى ،کىٌـیؿه بـا ایصـاؾ هـكان ؾق
هحى اؼباق بكشىحه 
هؽا٘  ،به او ؾقباقۀ ؼٙكهای اظحمالی ایى ویكون هٍؿاق ؾهؿ .ؾق ایى ه٭ ،ٟٙهًىل هی
اولیهای ال ایى ویكون وشىؾ يؿاٌث .هرلی هىث بؿیى هٕـمىو
قاه ؾقهاو یا ظحی ًٌاؼث 
که Dجكن قیٍه ؾق شهل ؾاقؾ .Cؼبك يیم با اجکا بـك ب١ـؿ جـالگی و ياٌـًاؼحه بـىؾو بیمـاقی،
هیجكوايؿ.
هؽا٘ قا 
هیگفاقؾ :يؽىث٨ ،ـكاهن آوقؾو جمهیـؿات
يىیىًؿه چًؿ قاه چاقه يیم پیً پای ؼىايًؿه 
ویژه جىوٗ ؾولث بكای قأیؾهًؿگاو ،هايًؿ الگىیی که Dؾولث اوكائیل Cاشكا کكؾه اوث ٕق.
وـهلايگاقايـهای کـه ال

ک .ایكاوایًحكيًٍال 2487 ،لٔ .البحه ایى گمیًه پیٍاپیً با وـؽًاو
ايگاقهوالی هربث ال کٍـىقی کـه

هیٌىؾ.
وىی ه٭اهات ایكايی ؾق اؼباق آهؿه اوث هًح٩ی 
جؽاِنآهیـم بـا شمهـىقی اوـالهی ؾاقؾ و ؾقه٭ابـل ،اقائـۀ جّـىیكی ياکاقآهـؿ ال

قابٙهای
هـیؾهـؿ Eؾوم ج١ىیـ ٫ايحؽابـات ال
هىئىالو ایكايی ٙ٬ ،بًؿی گ٩حمايی قا بهؤىض يٍـاو 
وىی ظکىهث اوث که ایى هىیك يیم با آوقؾو ٠باقت Dؾ٠ىت ال هكؾم به ٌكکث گىحكؾه ؾق
هیگىیؿ هىئىالو
هیقوؿ Eچكاکه بهؤىض 
بىبىث 
ايحؽابات هصله ؾق ٌكایٗ کًىيی ،Cبه 
يیًؿیٍـیؿهايـؿ ،بلکـه هـكؾم قا بـه ظٕـىق

ایكايی يهجًها جؿبیكی بكای جهیۀ اهکايات بهؿاٌحی
چهبىا
هیکًًؿ Eقاه وىم که قاظثجك ال ؾو هىقؾ ٬بلی اوث و 
پكٌىق ؾق ايحؽابات يیم ؾ٠ىت 
ظـىلههـای

بیٍحك هؿ يٝك يىیىًؿه باٌؿ٠ ،ـؿم ٌـكکث ؾق ايحؽابـات و پكهیـم ال جصمـ ٟؾق
قأیگیكی اوث که اهاکى هًاوبی بكای ايح٭ال و وكایث ایى ویكون جً٩ىی هىحًؿ .جؤکیؿ بـك
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٨اش١ـهبـاق،C

واژگايی ال ٬بیل DؼٙـكD ،Cویـكون شؿیـؿٌD ،Cـكایٗ بعكايـی٠D ،Cىا٬ـ
ؾههاهماق ي٩ك ؾق کٍىقهای هؽحل C٧با هؿ٦
DآلىؾگیD ،Cجٍؿیؿ ٌیى ٞبیماقی Cو Dآلىؾگی 
هكاوايؿو هؽا٘ و اً٬ا ٞاو به ٠ؿم ٌكکث ؾق ايحؽابات اوث.
يتیدهگیزی


یالؾهمیى ؾوقۀ ايحؽابات هصله ٌىقای اوالهی ؾق جـاقیػ ؾوم اوـً٩ؿ  2487ؾق ٌـكایٙی
بكگـماق ٌـؿ کـه ٌـىاهؿ و ٬ـكایى گىيـاگىو ال اظحمـال کـاهً هٍـاقکث ظکایـث ؾاٌـث.
ٌـکلگیـكی

هیکكؾ .ا٨مایً ٨٭ـك و جـىقم بـه
يٝكوًصیهای گىياگىو يیم ایى هىئله قا جؤییؿ 

ؾقگیكیها ،با٠د

ا٠حكأات آباو  2487هًصك ٌؿ .کٍحه ٌؿو چًؿ جى ال ه١حكٔاو ؾق اذًای
ؼٍن بیٍحك هكؾم ٌؿ Eؼٍمی که ؾق هاشكای ايهؿام هىاپیمای اوکكایًـی بـاق ؾیگـك ؼـىؾ قا
اِـالض٘لبـاو قهبـكی قا

شكیـاوهـای وـًحی هايًـؿ

٠یاو واؼث .ؾق ایى ا٠حكأات يهجًها
بك٠هؿه يؿاٌحًؿ ،بلکه هىقؾ ؼٍن و ايمشاق ه١حكٔاو يیم ٬كاق گك٨حه بىؾيؿ و ٌـ١اقهایی ٔـؿ
ياقٔایحیهـا ،اؼبـاق هـكجبٗ بـا ا٠حكأـات ؾق

ؾاهًهؾاقجك ٌؿو
هنلهاو با 
هیٌؿ .
آياو ؾاؾه 
قوـايههـا و شكیايـات ؼـاقز ال

هییا٨ـث.
هاهىاقهای اي١کان 

ٌبکههای
ٕ٨ای هصالی و 
پیًآهؿه و ج٭ـاقو ایـى قویـؿاؾها بـا ایـام
بهكهگیكی ال ٕ٨ا و ٨كِث 
هیکىٌیؿيؿ با 
کٍىق 
ايحؽابات ،گ٩حماو ؼىؾ قا که ٠باقت بىؾ ال ٠ؿم هٍاقکث ؾق ايحؽابات و بهچـالً کٍـیؿو
هٍكو٠یث ظکىهث٤ ،ال کًًؿ.
وبوایث ٌبکۀ ایكاوایًحكيًٍال جعلیل ٌـؿ جـا هٍـؽُ
ؾق ایى ه٭اله ،اؼباق ايحؽاباجی 
هـیکـكؾه
بىؾه و چه گ٩حمـايی قا ؾيبـال 
هً١اها 
ٌىؾ ایى قوايه ؾق پی اوح٭كاق کؿام ه٩اهین و 
اوث.
وبوـایث ٌـبکۀ ایـكاوایًحكيٍـًال بـا ؾال هكکـمی Dجعـكین
گ٩حماو هىـح٭ك بـك اؼبـاق 
ؾالهای Dشمهىقی اوالهیD ،CايحؽاباتD ،Cهكؾم Cو DکكوياCوث.
ايحؽابات ،Cهحٍکل ال 
بكشىـحهجـكیى ؾال بـىؾه اوـث و

Dشمهىقی اوالهی Cبا اؼف ظؿوؾ ٌّث ؾقِؿ کـؿها،
ؾاٌحهايؿ .ایـى یً١ـی ظکىهـث ایـكاو ؾق
کؿهای ـیل ایى ه٭ىله بیٍحكیى بىاهؿ قا ؾق اؼباق 
وبوایث ٬كاق ؾاٌحه اوث .همچًیى ،آیـحن Dکكويـا Cؾق قؾۀ آؼـك
کايىو ظمالت اؼباق ایى 
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جالهواقؾ بىؾو ایى ویكون ؾق آو ه٭ ٟٙو کمبىؾ ا٘ال٠ات و يیم ٨اِـلۀ کـن
اوث که به ؾلیل 
آیحنها
هیيمایؿ .پكجکكاقجكیى 
هیاو ا٠الم اولیى هىقؾ ابحال به بیماقی جا قول ايحؽابات٘ ،بی١ی 
ٕکؿهای بالٔ بهجكجی Dجمایل پاییى هكؾم بكای هٍـاقکث Cال ؾال هـكؾمD ،ؾ٠ـىت هؽال٩ـاو
آیـحنهـا
ظکىهث به جعكین ايحؽابات Cو Dايحؽابات يمایٍی Cال ؾال ايحؽابات هىحًؿ .ایـى 
بهؤىض ؾق ؼؿهث ؾال هكکمی گ٩حماو هىحًؿ.
ا
هًاب ٟهىقؾاوحًاؾ ؾق اؼباق ایكاوایًحكيًٍال ال جًى ٞيىـبحا ؼـىبی بكؼـىقؾاق بـىؾه اوـثE
قوـايههـای ؾاؼلـی و ؼـاقشی،

هصمى٠های ال وؽًاو ه٭اهات ایكايی و اهكیکایی،

الشمله
ٌبکههای اشحما٠ی ،هكاکم ا٨کاقوًصی و ظحی گـماقيهـای
هىا٨٭او و هؽال٩او ظکىهث ،
ؼـاقزالکٍـىق

٨اقوـیلبـاو

قوـايههـای

ؾوثاول بكای

٤یكقومی .البحه ؾوحكوی به هًابٟ
ا
وؽثجك اوث و اکركا شهث پىًٌ قویؿاؾها ،بـه ٌـهكويؿؼبكيگاقاو و بـكای ؾوـحیابی بـه

ِعبثهای ه٭اهات ظکىهحی ،به ؼبكگماقیهای ؾاؼلی هحکی هىحًؿ.

٤یكیثوالی و ایصاؾ

پكؾالیها هلهن ال ؾال هكکمی و ؾق شهث


ايگاقه
والیها و
بكشىحه 

ایىجكجیـ  ،ایـكاوایًحكيٍـًال
چهاقچىبهایی بكای ج٭ىیث ایؿۀ Dجعكین ايحؽابات Cاوث .به 

بــا وــاؼث چهــاقچىبهــایی يٝیــك ٠Dــؿم وــالهث ايحؽابــات٠D ،Cــؿم آلاؾی٠D ،Cــؿم
هٍكو٠یث Cو Dاوحبؿاؾ و وكکىب ظکىهث Cبكای ؾ٠ىت هكؾم به هٍـاقکث يکـكؾو جـالي
ايگـاقههـایی همچـىو Dؤـ١یث هٍ٥ـىي و

هیکًؿ .ؾق ایى گ٩حماو ،شمهىقی اوالهی با

٤یكپاوػگى و ياکاقآهؿD ،CوايىىقگكD ،Cؾیکحاجىق و بؿل ؾیًی

ياهٙلىب کٍىقD ،Cهىئىالو
ؾقو٢گىD ،Cهبحًی بك وكکىب و کٍـحاق Cو
ال ولًٙث٨D ،Cاوؿ و ايعّاقگكا٨D ،Cكی کاق و 
ايگاقههـایی

بیجىشه به والهث هكؾم ؾق بعد کكويا Cجىِیٌ ٧ؿه اوث .ايحؽابات يیم با
 D
ِالظیثهای گىحكؾۀ ٌىقای

ال ٬بیل Dؾ٠ىت هؽال٩او ظکىهث به جعكین ايحؽاباتD ،Cقؾ
ؾوثکاقی ؾق آقا Cجىِیٌ ٧ؿه اوـث.

يگهباوD ،Cهٍاقکث کن ؾق ايحؽابات Cو Dج٭ل و
ؾلوكؾی و ٠ؿم جمایل بكای هٍاقکث٨D ،C٭ك Cو Dيااهیؿ
ايگاقههایی يٝیك  D

همچًیى ،هكؾم با
ايگـاقههـایی ال ٬بیـل

ٌؿهايؿ .ؾق آؼك ،کكويا يیـم بـا
شًاضهای ؾقوو ظکىهث Cجىِی ٧
ال 
Dشؿیث کٍىقهای ؼاقشی ٕاوكائیلٔ ؾق هباقله با کكوياD ،Cویكون هىـكی و ؼٙكيـاک،C
٬Dن هًٍؤ ٌیى ٞکكويا ؾق ایكاو Cو Dچیى هبؿأ کكويا Cجىِیٌ ٧ؿه اوث.
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ؾق اؼباق ایكاوایًحكيًٍال ال وه کٍىق چیى ،اوكائیل و وًگاپىق يام بكؾه ٌؿه اوث .چیى
همکاقیهای قاهبـكؾی يمؾیکـی ؾق اب١ـاؾ ویاوـی و

والهای اؼیك
بهً٠ىاو کٍىقی که ؾق 
ا٬حّاؾی با شمهىقی اوالهی ؾاٌحه ،بهواوٙۀ ٌیى ٞویكون کكويا و ايحٍـاق آو بـه وكاوـك
ايگاقهوالی هً٩ی ایكاوایًحكيًٍال ٬كاق گك٨حـه اوـث .ایـى

قوايهای و

شهاو ،هؿ ٦ظمالت
بكشىحهوالی ا٬ؿاهات بالؾاقيؿۀ ؾولث اوكائیل بكای

هیٌىؾ.
يىبث ؾقباقۀ اوكائیل بك٠که 
شلىگیكی ال ابحالی ٌهكويؿاو ایى کٍىق به ویكون کكويا و ؾقيٝكگیكی جمهیؿات بهؿاٌـحی
٤یكیـثوـالی بـا شمهـىقی

هربثيمایی اوكائیل ؾق قاوـحای
گىياگىو ،هئیؿ ایى اؾ٠اوث .
هیٌىؾ.
اوالهی يیم هعىىب 
٘ـكضهـای ویاوـی

هـیٌـىؾ .الایـىقو ،هى٨٭یـث
هژهىيی به کمک جربیث هً١ا ظاِل 
جىاياییٌاو بكای جربیث يىبی هً١ا ؾق با٨حی هٍـؽُ و هعـؿوؾ ؾاقؾ .اگـك Dق٬ـن

بىحگی به
پاییىجكیى هیماو هٍاقکث ؾق جاقیػ ايحؽابات شمهىقی اوالهی Cبهً٠ـىاو وا١٬یـث
ؼىقؾو 
هـیؾهـؿ کـه گ٩حمـاو
بیكويی ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ٬ ،یان آو با ؾال هكکمی ایى گ٩حماو يٍـاو 
Dجعكین ايحؽابات Cؾق جربیث يٝام هً١ایی ؼىؾ و ایصاؾ اشمـا٠ ٞمـىهی بـك وـك آو ،هى٨ـ٫
٠مل کكؾه و هژهىيیک ٌؿه اوث .هكچًؿ يبایؿ ي٭ً کكويا قا بهً٠ىاو ٠ـاهلی بالؾاقيـؿه ؾق
ا
هٍاقکث هكؾم ياؾیؿه گك٨ث ،به ایى يکحه هن بایؿ جىشـه کـكؾ کـه اج٩ا٬ـا ایـكاوایًحكيٍـًال بـا
هى١٬یــثًٌاوــی و کــًً بهًگــام ،ال ٨كِــث پــیًآهــؿه ظــؿاکرك اوــح٩اؾه قا کــكؾه و بــا
بهكهگیكی ال آو ؾق يٝام گ٩حمايی ؼىؾ ،کىٌیؿه اوث آو قا ؾق ؼؿهث
بكشىحهوالی کكويا و 

بؿیىجكجی  ،هؽا٘ قا هصاب به ٠ؿم هٍاقکث والؾ.
ؾال هكکمی ؼىؾ ؾقآوقؾ و 
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ضکل ضماره  .12ضبکۀ هضاهیى گفتماو تسزین ايتخابات
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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کتابًاهه
ایكاو ایًحكيًٍال ( 1398الف)D .آهكیکا اظمؿ شًحی و چهاق ٕ٠ى ؾیگك ٌىقای يگهباو قا جع كین
ک كؾ» ،ایژژزاو ایًحزيؼژژًال ،ؾوحكو ی ؾق :ایكاو/آهكیک ا-اظم ؿ-شًح ی-وhttps://old.iranintl.com/-
چهاقٕ٠-ى-ؾیگكٌ-ىقای-يگهباو-قا-جعكین-کكؾ.
( 1398ب)D .بكایاو هىک :قژین ایكاو ب ه ه كؾم ظ ك ايحؽ اب وال ١ی بؿه ؿ» ،ایژزاو
ایًحزيؼًال ،ؾوحكوی ؾق :ایكاو/بكایاو-هىک-قژین-ایكاو-به-هكؾم-ظ كhttps://old.iranintl.com/-
ايحؽاب-وال١ی-بؿهؿ.
( 1398ز)D .قوظايی :اگك قژین گفٌحه به ايحؽابات جى ه یؾاؾ ايم الب يم ی ٌؿ»،
ایزاو ایًحزيؼژًال ،ؾوحكو ی ؾق :ایكاو/قوظ ايی-اگ ك-قژی ن-گفٌ حه-ب هhttps://old.iranintl.com/-
يمیايحؽابات-جى-هی 22 ،بهمى .1398
ٌؿؾاؾ-ايمالب -
( 1398ؾ)D .جصم ٟؾق چً ؿ ؾايٍ گاه ای كاو،ؾايٍ صىیاو ؼىاو حاق آلاؾی لي ؿايیاو
ویاو

ی و بكگ

ماقی قفكاي

ؿم ٌ

ؿيؿ» ،ایژژژژژژژزاو ایًحزيؼژژژژژژژًال ،ؾوحكو

ی ؾق:

ؾايٍ صىیاو-ؼىاو حاق-آلاؾی -ایكاو/جصم -ٟؾق-چً ؿ-ؾايٍ گاه-ای كاوhttps://old.iranintl.com/،
ليؿايیاو-ویاوی-و-بكگماقی-قفكايؿمٌ-ؿيؿ.1398 ،
( 1398ه)D .فائمه هاٌمیD :هك ایكايی ،یک پیکاو» به Dهك ایكاي ی ی ک پكوي ؿه لٕ ایی»
جب ؿیل ٌ ؿه او ث» ،ایژژزاو ایًحزيؼژژًال ،ؾوحكو ی ؾق :ایكاو/ف ائمه-هاٌ میhttps://old.iranintl.com/-
Dهك-ایكايی-،یک-پیکاو»-بهD-هك-ایكايی-یک-پكويؿه-لٕایی»-جبؿیلٌ-ؿه-اوث.1398 ،

( 1398و)D .بكگماقی ايحؽابات یالؾهمیى ؾوقه هصله ایكاو ؾق وایه جعكین و کكويا»،

ایژژزاو ایًحزيؼژژًال ،ؾوحكو ی ؾق :ایكاو/بكگ ماقی-ايحؽاب ات-ی الؾهمیىhttps://old.iranintl.com/-
ؾوقه-هصله-ایكاو-ؾق-وایه-جعكین-و-کكويا.1398 ،
( 1398ل)D .بكگماقی ايحؽابات ایكاو لیك وایه کكوي ا» ،ایژزاو ایًحزيؼژًال ،ؾوحكو ی
ؾق:ایكاو/بكگماقی-ايحؽابات-ایكاو-لیك-وایه-کكويا.1398 ،https://old.iranintl.com/
( 1398ض)D .ظمایث ولیك ؼاقشه آهكیکا ال ا٠حكاْ ه كؾم ای كاو :ای االت هحع ؿه ب ا
ٌماوث» ،ایزاو ایًحزيؼًال ،ؾوحكوی ؾق :ایكاو/ظمایث-ولی ك-ؼاقش هhttps://old.iranintl.com/-
آهكیکا-ال-ا٠حكاْ-هكؾم-ایكاو-ایاالت-هحعؿه-باٌ-ماوث.
(D .)ٖ 1398ليؿايیاو ویاوی لو اویى ٌ :كکث ؾق ايحؽاب ات ،جایی ؿ شًای ات ي ٝام
ظاکن اوث» ،ایزاو ایًحزيؼًال ،ؾوحكو ی ؾق :ایكاو/لي ؿايیاو-ویاو یhttps://old.iranintl.com/-
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لو-اویىٌ-كکث-ؾق-ايحؽابات-،جاییؿ-شًایات-يٝام-ظاکن-اوث.1398 ،
( 1398ی)D .چهلن لكبايیاو هىاپیمای اوکكایى؛ ا٠حكاْ ؾايٍصىیاو Dاهیكکبیك» ب ه
ؤ١یث کٍىق و ايحؽابات» ،ایزاو ایًحزيؼًال ،ؾوحكوی ؾق :ایكاو/چهلنhttps://old.iranintl.com/-
لكبايیاو-هىاپیمای-اوکكایى؛-ا٠حكاْ-ؾايٍصىیاوD-اهیكکبیك»-به-ؤ١یث-کٍىق-و-ايحؽابات.
واکىىهای چیًی و قووی کمح ك ال

بیىالمللی :هكؾم شهاو به
(D .)1399یک يٝكوًصی 

واکىىهای غكبی ا٠حماؾ ؾاقيؿ» ،ایزاو ایًحزيؼًال ،ؾوحكو ی ؾق :شهاو/ی کhttps://old.iranintl.com/-

واکىىيٝكوًصی-بیى

واکىىالمللی-هكؾم-شهاو-به-

ه ای-غكب ی -های-چیًی-و-قووی-کمحك-ال-
ا٠حماؾ-ؾاقيؿ.
فكهاؾیيىب (D .)1399بكقوی يمً ايحؽابات بك ظاکمیث ه كؾم ب ا

شهايیيىب ،اظمؿ و ش١فك

جؤکیؿ بك ايحؽابات هصله ٌىقای اوالهی» ،پژوهغ هلل ،ن  ،53ي .25-41 َ ،5
ظىیًی ،ظىیى (D .)1382ایًحكيث و ٠ملیات قوايی :يمىيۀ شًگ ٠كاق» ،طیاطژث دفژاػی ،ن
 ،11ي .9-31 َ ،44
ظىیًی ٘اهكی ،شىاؾ (DD .)1399گماقٌی ال قولياهۀ االؼباق به يمل ال هٍكق :هیمم و ١ىؾی و
بًمیى اهكیکایی» ،هبلغاو ،ن  ،21ي .49-57 َ ،249
ؼبك گماقی شمهىقی اوالهیD .ولیك کٍىق :هیماو هٍاقکث ؾق ايحؽاب ات هصل ه ی الؾهن  57/42ؾقِ ؿ
اوث» ،خبز گشاری جمهىری اطالهی ،ؾوحكوی ؾق.1398 ،https://www.irna.ir/news/83687484/:
ؼبكگماقی ِؿا و ویما ( 1398الف)D .ايحؽاب ات یک ی ال يم اؾه ای هب اقله ب ا او حکباق او ث»،
خبزگشاری صذا و طیما ،ؾوحكوی ؾقhttps://www.iribnews.ir/fa/news/2652534 :
( 1398ب)D .قأی ؾاؾو هر ل يم ال واش ب او ث» ،خبزگژژشاری صژژذا و طژژیما ،
ؾوحكوی ؾق.https://www.iribnews.ir/fa/news/2652578 :
ؼصیك ،یىوف (D .)1386ايحؽابات و هباقلات ايحؽاباجی؛ ال قوايه جا هؽا٘ ب» ،رهپىیژۀ هًژز ،ن
 ،4ي .32-42 َ ،2
اوالهیيواؾ (D .)1398جعلیل گفحماو ايحماؾی ياهمؾهای ؾوالؾهم یى

٠لیاکبك و هعمؿ
قلهصى ،
جاهؼهػًاطی طیاطی

هًاٜكههای جلىیمیىيی»،

قیاوثشمهىقی اوالهی ایكاو ؾق

ؾوقۀ ايحؽابات
ایزاو ،ن  ،2ي .99-128 َ ،2
قٔىیلاؾه ،ویؿيىقالؿیى (D .)1377وايمایی و ولٙه ؾق شكی او ب یىالملل ی ؼب ك» ،ؾق :دوهژیى

قوايهها.

جهكاو ،هكکم جعمیمات و هٙال١ات

طمیًار بزرطی هظاقل هطبىػات ایزاو،
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قوايههای قلیب) ،جهكاو ،هكکم جعمیمات

روایثها (ؾق گفحماو

لابلیلاؾه ،اقؾٌیك ( .)1393جًگ

ِؿا و ویما.
و لٙايی ،و یؿ٠لیاِ غك (D .)1383جعلی ل گفحم او ب ههراب ه يٝكی ه و قوي» ،ػلژژىم طیاطژژی
دايؼگاه باقزالؼلىم ،ن  ،7ي .153-181 َ ،28
٠لیهعمؿ همیؿی (D .)1396کاقآهؿی لىايیى جبلیغات ايحؽاباجی ؾق ايحؽابات
ِعكایی ،فا٘مه و 
هصله ٌىقای اوالهی ،قیاو ثشمه ىقی ٌ ،ىقاها و هصل ه ؼبكگ او قهب كی» ،ؾق :چهژارهیى
همایغ هلی دقى  :ارسیابی کارآهذی قايىو در يظام جمهىری اطالهی ایزاو ،هیبؿ ،ؾايٍگاه آلاؾ
اوالهی واظؿ هیبؿ.
٠الن٠ ،بؿالكظمى ( .)1394بًیادهای ػلن طیاطث ،جهكاو ،يٍك يی.
باؾقفح ه Dي ه ٌ كلی ،ي ه
بك 
٠لیماؾه ،ظىیى (D .)1399يمایً لؿقت وفیك چیى ؾق جهكاو؛ ٌ١اق 
غكبی»» ،ایزاو ایًحزيؼًال ،ؾوحكوی ؾق :ؾی ؿگاه/يمایً-ل ؿقت-و فیكhttps://old.iranintl.com/-
»قفحهD-يهٌ-كلی-،يه-غكبیباؾچیى-ؾق-جهكاو؛١ٌ-اق-بك .
وبطژایث ػژبکۀ
وبطایث خبزگشاری صذا و طیما و 
غالهی ،هّٙفی ( .)1399هقایظۀ گفحماو 
ایزاوایًحزيؼًال در پىػغ خبژزی ايحخابژات هجلژض  ،۸۹پای اوياه ۀ کاقًٌاو ی اقٌ ؿ ،جه كاو،

ؾايٍگاه ِؿا و ویما.
قايىو اطاطی جمهژىری اطژالهی ایژزاو بژه همژزاه يظژزات جفظژیزی ػژىرای يگهبژاو (.)1397
جهكاو ،پووهٍکؿۀ ٌىقای يگهباو.
لل یپ ىق ،بهً ام (D .)1398اقلی ابیه ای اولی ه ال و هن يٝاهی او ؾق هصل ه ی الؾهن» ،ایژژزاو
ایًحزيؼًال ،ؾوحكوی ؾق :های-اولیه-ال-و هن-يٝاهی او-ؾیؿگاه/اقلیابیhttps://old.iranintl.com/
ؾق-هصله-یالؾهن.1398 ،
دیذهباو اهًیث هلی،
ایكاوایًحكيًٍال»» ،
هاهىاقهای 

همؿمفكٙ٠ ،االله (D .)1397جؤهلی بك ٌبکۀ

ي .77-84 َ ،81
ههؿیلاؾه ،ویؿهعمؿ (D .)1381جّىیكوالی هًف ی قو ايهه ای غ كب ال شه او او الم و هل ل

قوايههای غكب)» ،رطايه ،ن  ،12ي .11-21 َ ،3

ٌكق (ؼىؾ و ؾیگكی ؾق هحىو و
ویؿقوضالله ( .)1378صژذیفۀ اهژام ،جه كاو ،هؤوى ۀ جً ٝین و يٍ ك آذ اق اه ام

هىوىی ؼمیًی،
ؼمیًی.
يىقی همكآباؾی٠ ،لی و ؾیگكاو (D .)1398همایىۀ گفحماو ؼب كی ب یب یو ی فاقو ی و ِ ؿای
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.39-57 َ ،)44 (پیاپی
ٌیىۀ پىًٌ اؼباق جٍکیل ائحال ؾقی ایی اهكیک اD .)1399(  ههؿی و هعىى گىؾقلی،هىٌیاق
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