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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
 تؼیللی  دس  الل   ؾللهسک  بلشا  عللهزت  د کشاعلل   ؽلهلىد  ػمللىا بلل  انتخهبله 

  هسعهن . آوسد   فشا   عیهع   ختاف ازضا  آ یض غهلم  سقهب  و عشنىؽتؾه 
 دس علؼ  تبایغله   و  ستىا تىلیذ به ک  سونذ   ؽمهسب  ػشف  ا   بهص گشا  اص  ک 

 نىع ؽمهخ . داسنذ خىد ا ذئىلىژ ک چههسچى  دس د مذ سأ   ه تىد  د  خه 
 بشسع  و تسایل اع    می  نیض پهو ؼ ا    ذ  ک  انتخهبه   دس سعهن  نگشػ

 ؽلبکۀ عله  و  انتخهبلهت  اخبلهس تسقیلق  ا ل  دس کل  عابلذ  ل  سا آ  تىلیذا 
. ؽلذ  غهلؼل  و انتخله  2931 اعلفمذ د   ته بهم   ک  بهص  دس ا متشنؾمهل ا شا 

 1دا کید  کلظ افلضاسنش  کهسگیش ب  و گفتمه  تسایل سوػ اص گیش بهش  به عپظ 
 .ؽلذ اعلتخشاج «انتخهبله  تسلش  » ض کل ش  دال بله ىسک لز سعهنۀ خبش  گفتمه 

 ا لل  عللهصنذ   لله دال «شونللهک» و «انتخهبلله »  « للشد »  «اعللی   خمهللىس »
 بلهن دسواص  بلش ػلیو  ؽلبک  ا ل  کل  د ذ   نؾه  تسقیق  ه  هفت . انذگفتمه 

 انتخهبله   دس ػملى    ؾهسک  که ؼ عیهع  به  مغى خبش ه  پىؽؼ و اخبهس
 دسبللهس  عللهص انگلهس  و خبللش   تلى  دس خللىد  لذنظش  ضلله ی  علهص بشخغللت  بله

 دس  للهآ  تفغللیش و خللىانؼ و وقلله غ بهصنملله   دس عللؼ  سو للذاد ه  و اؽللخهؿ
 بل  نغب   ؾهسک   یضا  تش  په ی  یب . اع  داؽت  خىد  ذنظش  ه چههسچى 

                                                             

 . قولياهه اقٌؿ کاقًٌان،ایكاو، جهكاو ،ِؿا و ویما ؾايٍگاه يگاقی ،mostfagholami@yahoo.com. 
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 دس آ  تىفق و  زکىس گفتمه  ؽذ   ه ىنیک اص زهک  انتخهبه  گزؽتۀ ادواس تمه 
 اع . ػمى   اخمهع ا دهد و خىد  ؼمه   نظه  تثبی 

 علله  و  گفتملله   انتخهبلله   تسللش    داللظ  انتخهبلله  کلیااذی: واژگاااو
 ا متشنؾمهل.ا شا 

 هسئله بیاو و هقذهه

 ٬ـايىو، چهاقچىب ؾق هكؾم بیٍحك آو ؾق که اوث ظاکمیحی ٬ؿیمی های ٌیىه ال یکی ؾهکكاوی
 ٜهـىق و بـكول گىيـاگىو اٌکال به هؽحل٧ شىاهٟ ؾق جاکًىو و گیكيؿ،هی ؾوثبه قا ظکىهث

 هایکايال و ؾهؿهی شای ؼىؾ ؾق قا واالقیهكؾم ؾهکكاوی ٔ.182 :2483 ٠ٕالن،  اوث یا٨حه
ــاوجی ــكای قا هح٩ ــكاؾ وقوؾ ب ــكوه و ا٨ ــاگ ــه ه ــۀ ب ــث ٠كِ ــاقکث و ق٬اب ــی هٍ ــك ؾق ویاو  يٝ

 کـه اوـث ايحؽابات ههن هایکايال ایى ال یکی ٔ.Beetham & Boyle, 2009: 13-60ٕ  گیكؾهی
 و قهبـكاو ج١یـیى ؾقٔ ٬ـؿقت هًبـٟ ٠ًـىاوبـهٕ ٌـهكويؿاو جؤذیكگفاقی و هٍاقکث بكای ٨كِحی

 وشـىؾ بـؿوو ٔ.Dowse & Hughes 1972: 237-241ٕ  وـالؾهـی ههیـا يٝـام هـایویاوـث
 يٝـكی ه٩هىم و يؿاقيؿ ه١ًا ٜاهكی، و ٌکلی لعاٚ ال ظؿا٬ل واالقهكؾم هایيٝام ايحؽابات،

 :24 ز ،2488 يى ،٨كهاؾی و يى ٕشهايی  ؾهًؿهی ؾوث ال ویاوث ٠لن ظیٙۀ ؾق قا ؼىؾ
 شًبـۀ بـك ،Cاوـث هلـث قأی هیـماوD ٠بـاقت بیـاو بـا يیم اوالهی شمهىقی گفاقبًیاو ٔ.17

کیؿ اوالهی ظکىهث ؾهکكاجیک  ٔ. 264 :7 ز ،2467 ؼمیًی، ٕهىوىی  ايؿکكؾه جؤ

 کًـؿهی ٨كاهن هصالی و اوث ؼىیً وكيىٌث ج١ییى ؾق هلث اقاؾۀ گاهجصلی ايحؽابات
 ايحؽـاب ٔ.1-2 :2487 همیـؿی، و ِٕـعكایی  بكوـًؿ اهؿا٨ٍـاو و هـاؼىاوـحه بـه هكؾم جا

گاهی هىحلمم ِعیط گاهی کى  هایٌیىه ال یکی و اوث آ  ٕؼصیـك،  هىـحًؿ هـاقوـايه آ
 گــفاقیویاوــث الگــىی جــابٟ هــاقوــايه وــىگیكی و جىلیــؿی هعحــىای ٔ.44-42 :2477

 ,Gilesٕ  اوـث ایـؿئىلىژیک باوقهای و ویاوی هًا٨ٟ ا٬حّاؾی، هًابٟ ال هحؤذك که هاوثآو

2003: 208 E لابلی،٠مىهیث ٔ.12 :2484 لاؾهبـه و قأی ظـ٫ جـؿقیصی یـابیآهـؿو وشـىؾ 
 شؿیؿجك هایقوايه ال اوح٩اؾه ومث به يیم ايحؽاباجی هباقلات ٌؿ با٠د ؾهًؿهقأی هایجىؾه
 شـایبـهٕ هـاهیلیـىو بـا هىـح٭ین اقجبـاٖ بك٬كاقی به ٬اؾق هؿاقاوویاوث جكجی ،ایىبه. بكوؾ

     .ٌؿيؿهی ؾهًؿهقأیٔ ِؿها
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 ؼـىؾ بـه شم١ـیاقجبـاٖ ووـایل هیـاو ؾق قا ایویـژه شایگـاه هصـالی ٨ٕای و ایًحكيث
 ٠ّـك ؾق قوايی شًگ ابماقهای ال یکی قا آو يٝكاوِاظ  ال بىیاقی. اوث ؾاؾه اؼحّاَ

 کمـک به بىیاقی اهكوله ٔ.25E Lungu, 2001, v. 10: 13 :2471 ٕظىیًی،  ؾايًؿ هی ظأك
. ٌـىيؿهـی هٙلـٟ هلـی قوـايۀ بـا هحٕـاؾ ظحی یا هؽحل٧ هایؾیؿگاه ال ایًحكيث و هاهىاقه
 بكقوـی کٍـىق، ویاوـی واؼحاق ؾهیٌکل ؾق آو ي٭ً و ايحؽابات هىئلۀ اهمیث بهباجىشه
 بك هاآو جؤذیك و ي٩ىـ هایٌیىه ًٌاوایی بكای هىٔىٞ ایى به ق٬ی  هایقوايه پكؾاؼحى کی٩یث

 بهمى اول بالۀ ؾق ایًحكيًٍالایكاو وایثوب اؼباق ه٭اله، ایى ؾق. ؾاقؾ ٔكوقت ٠مىهی ا٨کاق
 هكبىٖ یالؾهن هصله ايحؽابات با هكجبٗ هىائل ؼبكی پىًٌ اوز که 2487 او٩ًؿ ؾهن جا
 اِـلی پكوـً ٌـؿه،گ٩حـه جىٔـیعات به بًا. اوث ٌؿه گ٩حمايی جعلیل بىؾه، بكهه ایى به

 ؾوقۀ یـالؾهمیى ايحؽابـات ؾق ایًحكيٍـًالایـكاو ٌبکۀ وایثوب گ٩حماوD اوث: ایى جع٭ی٫
 Cاوث؟ بىؾه چه ایكاو اوالهی ٌىقای هصله

 ؼاقز ؾق لباو٨اقوی وچهاقوا٠حۀبیىث ؼبكی جلىیمیىو جًها و يؽىحیى ایًحكيًٍالایكاو
 ؾوالؾهـن ايحؽابات با هّاؾ٦ 2487 اقؾیبهٍث 18 ال قا ١٨الیحً که اوثٔ لًؿوٕ ایكاو ال

 به هكبىٖ اشحما٠ی و ویاوی هایبكياهه و اؼباق پؽً بك و کكؾ آ٤ال ایكاو شمهىقیقیاوث
 وـالهاو وـالیايۀ گكؾهمـایی ليـؿۀ پؽً ٔ.65 جا:بی گىؾقلی، و ٕهىٌیاق  ؾاقؾ جمكکم ایكاو

 ٌـبکۀ ایـى شًصـالی ا٬ـؿاهات ال 87 آبـاو ا٠حكأـات گىـحكؾۀ پىٌـً و ؼل٫ هصاهؿیى
 اؾاهـۀ ؾق هـفکىق ٌـبکۀ ٔ.22-23 :2488 ٘ـاهكی، ظىـیًی. ک. ٕق  ايـؿبـىؾه جلىیمیىيی

 ویبیبی جى، و هى هايًؿ هاٌبکه وایك کاقکًاو باالجك، ؾوحممؾهای پكؾاؼث با ؼىؾ ١٨الیث
 ٌـبکه هـالی جؤهیى يعىۀ ٔ.71-72 :2486 ٨ك،ٕه٭ؿم  کكؾ شفب قا اهكیکا ِؿای و ٨اقوی
 جلىیمیـىو ایـى ،ژوريبل  سحریثو ل و گبردیى هایقولياهه يىٌحۀ به اها يیىث، ٩ٌا٦ کاهالا 

 کـكؾه ؾقیا٨ـث وـ١ىؾی ٠كبىـحاو ؾقبـاق وـىی ال ؾالقیهیلیـىووپًصـاهؾویىث ایبىؾشه
 ٌـبکه، جؤوـیه بـا لهـاوهـن ٔ.Kamali Dehghan, 2018; Jones & et. al, 2019ٕ اوـث

 .کكؾ کاق به ٌكوٞ يیم آو وایثوب
 ؾق ؾقِـؿ 3/12ٕ یـالؾهن هصلـه ايحؽابـات ؾق ؾقِـؿ 26/31 با هٍاقکث آهاق ذبث

 شمهـىقی ؼبكگـماقیٕ اوـث ايحؽابـات گفٌـحۀ اؾواق جمـام ؾق هیـماو جكیىپاییى کهٔ جهكاو
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 آهـاقی چًـیى ؼىقؾو ق٬ن. اوث ه٭اله ایى جؿویى اهمیث ؾالیل ؾیگك ال ٔ،2487 اوالهی،
 اهـىق قأن ؾق بایـؿ اوـالهی، شمهـىقی ه١مـاق ٨كهـىؾۀ ظىـ  کـه هصلىی ايحؽابات ؾق

 يحـایصی جکكاق ٠ؿم. يیىث آو شایگاه ؾقؼىق ٔ،247 :7 ز ،2467 ؼمیًی، ٕهىوىی  باٌؿ
 ايحؽاباجی ٨ٕاوالی و جبلی٥ات ٠كِۀ ؾق ٩٤لث هكگىيه ال پكهیم آجی هایايحؽابات ؾق هٍابه

گـاهی و هاقوايه هىلٗ گ٩حماو ًٌاؼث با. ٘لبؿهی قا  اقجبـاٖ ال قوٌـى جّـىیكی آو، ال آ
 چهـاقچىب ؾق کـه قوابٙـی و لبـايی و اشحمـا٠ی هًاوـبات و ویاوی ٬ؿقت واؼحاق هیاو

 ًٌاوـایی يیـم ه٭الـه ایى اِلی هؿ٦. آیؿهی ؾوثبه گیكؾ،هی ِىقت هاآو هىلٗ گ٩حماو
 اوالهی ٌىقای هصله ؾوقۀ یالؾهمیى ايحؽابات ؾق ایًحكيًٍالایكاو ٌبکۀ وایثوب گ٩حماو

 اوث. ایكاو

 پژوهص پیطیًۀ هزور

 ؾقیایی ائحال٦ جٍکیل اؼباق پىًٌ ٌیىۀD ٠ًىاو با ایه٭اله ؾقٔ 2488ٕ گىؾقلی و هىٌیاق
ــه ،٠Cمــاو ؾقیــای و ٨ــاقن ؼلــیس ؾق اهكیکــا  هــایوــایثوب اؼبــاق گ٩حمــاو جعلیــل ب

 ;٨ـكکال٦ و :ؾایـک وو جل٩ی٭ـی قویکـكؾ ال اوـح٩اؾه بـا ٨اقوی، ولۀؾویچه و ایًحكيًٍالایكاو
 واژگـايی، وـبک لعاٚ ال وایثوب ؾو هك هحىو ؾهؿهی يٍاو جع٭ی٫ هاییا٨حه. ايؿپكؾاؼحه

 ٔـمًی، ه١ـايی ها،٨كْپیً اوحًاؾها، ها،بًؿی٬ٙ  هحى، ؾق ٌؿههٙكض يهاؾهای و ا٨كاؾ
 بـا ائـحال٦، ایـى ٘كض ايحهای و هیايه ابحؿا، ؾق اواوی هایگماقه و جىا٫٨ و اشماٞ هایهئل٩ه

 ایًحكيٍـًالایـكاو وـایثوب گ٩حمـاو. ؾاقيـؿ ايـؿک هـاییٌباهث و بىیاق هایاؼحال٦ هن
DایكاوهكاویC چهـاقچىب ؾق Dهـاشكاشى ایـكاو-هًصـی اهكیکـایC وب گ٩حمـاو ووـایث 

 اوث. بىؾه Cهحعؿ اقوپای-هىح٭ل آلماوD چهاقچىب ؾق CلؾاییجDًً ٨اقوی ولۀؾویچه
 ياهمؾهـای ايح٭ـاؾی گ٩حمـاو جعلیـلD يـام بـا ؼـىؾ ه٭الۀ ؾقٔ 2487ٕ قلهصى و يژاؾاوالهی
 بـا ،Cجلىیمیـىيی هـایهًـاٜكه ؾق ایـكاو اوـالهی شمهـىقیقیاوـث ايحؽابات ؾوقۀ ؾوالؾهمیى

 ؾوالؾهـن ؾوقۀ هًـاٜكات ؾق کـه ايـؿؾاؾه يٍـاو ٨كکال٦ ايح٭اؾی گ٩حماو جعلیل قوي کاقگیكیبه
                                                             

1. Teun A. Van Dijk. 

2. Fairclough, Norman. 
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 ؾق وـاليؿگی و گـكااِـىل ق٬یـ  هایگ٩حماو با اِالظات گ٩حماو شمهىقی،قیاوث ايحؽابات
 بالوـالی يـى٠یبـه هكیـک ٌـؿه،بكقوـی هًـاٜكات ؾق قایـس هـایگ٩حمـاو. اوـث بىؾه شؿال

 ايؿ.ؾاٌحه ظٕىق ایكاو اوالهی شمهىقی ویاوی جاقیػ ؾق ٬بل هایؾوقه ؾق که بىؾه هاییگ٩حماو

 ٨اقوی ویبیبی ؼبكی گ٩حماو ه٭ایىۀD ه٭الۀ ؾقٔ 2487ٕ يٝكی و قلهصى همكآباؾی، يىقی
 قوي ال گیـكیبهـكه بـا ،Cقهبـكی ؼبكگاو هصله ايحؽابات ؾوقۀ پًصمیى ؾقباقۀ آهكیکا ِؿای و

 ال قوـايه ؾو هـك هایوایثوب ؼبكی هحىو که ايؿؾاؾه يٍاو ٔ،ؾایک وو قویکكؾٕ گ٩حماو جعلیل
 هـا،٨ـكْپـیً اوـحًاؾها، ٤یكوالی، هحى، ؾق ٌؿههٙكض يهاؾهای و ا٨كاؾ واژگايی، وبک لعاٚ
 قوی ٨اقوـی وـیبـیبـی کـه ج٩ـاوت ایـى بـا ايـؿEبىؾه يمؾیک هن به بىیاق هاجؿا٠ی و هاجل٭یى

 کـهؾقظالی اوثE کكؾه ٠مل ٬بلی قیمیبكياهه و جمكکم با ؼبكگاو، بكؼی ظف٦ هايًؿ هىٔى٠اجی
 بًـابكایى،. اوـث ٌـؿه ٠مل ِعًۀ واقؾ ای،قوايه شكیاو و شْى  آهؿو پؿیؿ ال په اهكیکا ِؿای

 ایقوـايه ي٩ـىـ بـا ايـؿکىٌیؿه و بىؾه ایقوايه واظؿ شكیاو یک پیگیك پایگاه، ؾو هك ؼبكی هحىو
 گ٩حمـايی يٝـام. بگفاقيؿ اذك ايحؽابات يحیصۀ بك و یابًؿ ؾوث هٙلىبٍاو جبلی٥اجی اهؿا٦ به ؼىؾ،
 و ٬ٙـ  یک ال ظمایثD بك هبحًی ايحؽابات ال په و پیً ؾق وایثوب ؾو ؼبكی هحىو بك ظاکن

 ؾق ؾو هـك ؾقيهایـث کـه اوـث بـىؾه Cايحؽابـات والیؾو٬ٙبیD و Cؾیگك ٬ٙ  کكؾو هؽؿوي
 هىحًؿ. Cاوالهی شمهىقی يٝام با ج٭ابلD گ٩حماو قاوحای

 گ٩حمـاو جعلیـل بـه پژوهٍـی ؾقٔ م1522ٕ يراقیشمالی و ٨ك٠میمی قظیمی، گىهكی،
 ياهمؾهـایی ٠ًىاوبه قوظايی ظىى و ٬الیبا٦ هعمؿبا٬ك هىأٟ و اٜهاقات وؽًاو، ايح٭اؾی

 ایكاو شمهىقیقیاوث ايحؽاباجی هایهًاٜكه ٬ال  ؾق ٘ل ،اِالض و گكااِىل شكیاو ؾو ال
 ؾق هـئذك ابـماقی ٠ًـىاوبـه لباو ال ؾو هك که ؾهؿهی يٍاو يحایس. ايؿپكؾاؼحه 1524 وال ؾق

 کكؾيؿ.هی اوح٩اؾه ؼىؾ ویاوی و اشحما٠ی هًا٨ٟ اقج٭ای و ٬ؿقت کى  بكای هباقله

 يظزی چهارچىب

 گفتماو

 و گـكاي٭ـً گـكا،واؼثٕ گىياگىيی هكاظل و ٌؿ هحىلؿ ًٌاویلباو ؾق اواواا  گ٩حماو يٝكیۀ
 جعلیـل واقؾ يیـم قا با٨ـث ه٩هـىم ًٌاوـاولبـاو ال ای٠ـؿه جؿقیسبه. کكؾ جصكبه قأ ايح٭اؾی
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 ٌكایٗ با٨ث، ال هًٝىق. گك٨حًؿ يٝك ؾق کاقبكؾ هًگام لباو هرابهبه قا گ٩حماو و کكؾيؿ گ٩حماو
 و ٬ـؿقت همچـىو ه٩ـاهیمی وـپه،. قوؾهـی کـاقبـه آو ؾق لباو که اوث هکايی و لهايی

 ؾق ايح٭اؾی ًٌاویلباو. ٌؿ ًٌاویلباو ؾق گ٩حماو جعلیل ٤ال  شكیاو واقؾ يیم ایؿئىلىژی
 :Cايح٭ـاؾی گ٩حمـاو جعلیـلD بـه و یا٨ث ایهالظٝه٬ابل قٌؿ هیالؾی يىؾ و هٍحاؾ هایؾهه

 گ٩حمـاو جعلیـل ؾق ٠مؿه قویکكؾ وه گفاقاوبًیاو ٨كکال٦ و ;وؾاک ؾایک، وو. ٌؿ ه١كو٦
 ٔ. 222-223 :2474 ٕولٙايی،  هىحًؿ ايح٭اؾی

 گـك٨حى يٝـك ؾق بـأ ٤یكلبـايی و لبـايی ؾیگـك کكؾاق و کًً هك یإ هحى بكقوی گ٩حماو
 آو بـك ظـاکن ه١ًـایی يٝـام ٌـًاؼث ؤ ویاوـی و اشحمـا٠ی با٨ثٕ گیكیٌکل هایلهیًه

 کىٌـًؿهـی همـىاقه که اوث هحى ؾق ٬ؿقت پًهاو هًاوبات و واؼحاقها به ؾوحیابی هًٝىقبه
 ؼىؾ گ٩حمايی هىیث ؾیگكی، ي٩ی و ٘كؾ و ؼىؾی والیبكشىحه با والايه،٤یكت والکاق ٘ی

 ب١ـؿ ؾق چـهٕ هىیـث. کًًـؿٔ هژهىيیـک و ٤الـ  بىـاچـه وٕ جؤهیى قا هٍمىل هایوىژه و
 وـالیؾوگايه قو،الایى. گیكؾهی ٌکل ؾیگكی با هًال٠ه ؾقٔ گ٩حمايی ب١ؿ ؾق چه و وىژگايی

 ٨ٕـای ؾق. ٌـىؾهـی ٌـمكؾه هـاگ٩حمـاو لیىـث و ب٭ـا ظ٩ٛ ؾق بؽًظیات اهكی هىحمك
 ٠ملی و يٝكی ابماقهای ال کاق، ایى بكای و هاوثقوايه ال١یىيّ  بًؿی٬ٙ  يیم ایقوايه

 ٘كیـ٫ ال والیبكشىحه و اؼباق یًًگس با خبر بانیؾقواله هرال، بكای. بكيؿهی بهكه هؽحل٧
 ٠ـاهلیحی کـهٕ ٤یكهىـح٭ین و هىـح٭ین وايىىق يى٠ی به ؾوث ؼبكها، هؿ٨مًؿ کكؾو پكقيگ
 ٌـاوـهًی هایايگاقه و هؽا٘باو ا٨کاق ظكبه بؿیى و ليؿهیٔ ؾاقؾ ٬ؿقت بك هبحًی و ویاوی

 ٠مـىهی ا٨کـاق ؾق هؿيٝك هایچهاقچىب قاهبكؾها، ایى هؿؾ به ؾقيهایث جا والؾهی هحؤذك قا
 ؾق قا هـاآو ه١ًـایی يٝـام بایـؿ هـا،گ٩حماو ؾقک و ًٌاؼث بكای ج٩اویك، ایى با. ٌىؾ ایصاؾ

 و ا٨ـكاؾ اواوـی، هـایگـماقه واژگـاو، اوـحؽكاز. ؾقیا٨ث هؿيٝك هکايی و لهايی هؽحّات
 ؾق هىـححك يٝكی قویکكؾهای جعلیل و ٔمًی هایؾاللث ها،٨كْپیً اوحًاؾات، يهاؾها،

 وـىؾهًؿ هؿ٦ ایى بكای هابًؿیچهاقچىب و هاوالیبكشىحه ها،والیايگاقه همچىو هحى
 ٔ. 35 :2488 ٤الهی،ٕ اوث

                                                             
1. Critical Discourse Analysis (CDA). 

2. Wodak. 



 287/  ( 281-315...   هّٙفی غالهی )گفحماو ؾق ایكاو یالؾهن هصله ايحؽابات جّىیك

 

 ساسیچهارچىب

 ؾق ٌـؿهؾقک وا١٬یـث یک هایشًبه بكؼی کكؾو بكشىحه و ايحؽاب قا والیچهاقچىب ايحمى
 اقلیـابی ٠ْلـی، ج٩ىـیك هىـئله، ال ؼاِـی ج١كیـ٧ کهيعىیبه کًؿEهی ج١كی٧ اقجبا٘ی هحًی

 هكگىيه ٔ.Entman, 2008: 390ٕ ؾهؿ بىٗ قا هىٔٞى آو بكای پیًٍهاؾی قاهکاقهای و اؼال٬ی
 ايحؽـاب قا هـكجبٗ هایوا١٬یث يگاقاوقولياهه. اوث والیچهاقچىب يى٠ی وا١٬یث باليمایی

 شهـث قا هـاییچهـاقچىب جـا ؾهًؿهی ٬كاق هًاو  هایبا٨ث و هالهیًه ؾق قا هاآو و کًًؿهی
 قا هـاچهاقچىب :گیحلیى ٔ.Scheufele, 1999: 115-116ٕ کًًؿ ایصاؾ هؽا٘  بكای و٬ایٟ ٨هن

Dکیؿ گمیًً، اقائه، ج٩ىیك، ًٌاؼث، پایؿاق الگىهای  بـا يماؾوـالاو که ؾايىثهی Cاوحرًا و جؤ
 و ;گاهىـىو ٔ.Saleem, n.d.: 132ٕ  کًًـؿهـی ؾهـیوـالهاو قا هـاگ٩حماو ها،آو ال گیكیبهكه

 ,Shen & Dillardٕ  ؾايًـؿهـی Cگـماقي یا يٝك هكکمی ؾهیوالهاوD قا چهاقچىب >هىؾیلیايی

 هـایايگـاقه و هـاجمریـل هـا،کًایه ها،اوح١اقه همچىو Cيماؾیًی ابماقهایD با کهٔ 437 :2007
 چهـاق اوـث ه١ح٭ـؿ ٌـی٩ل ٔ.Buist & Manson, 2010: 1495ٕ  ٌـىيؿهی هٍؽُ جّىیكی

ــؿ ــاقچىب ٨كایً ــالیچه ــكجبٗ و ــه ه ــن ب ــىؾ ه ــث، ؾاقؾ: وش ــاؼث يؽى ــح٩اؾه و بكو  ال او
 جعـث که ؼبكی هایوالهاو کاقکًاو ؾیگك و يگاقاوقولياهه وویلۀبه ایقوايه هایچهاقچىب

 ايح٭ـال ؾوم، هىـحًؿE قویـؿاؾها گـماقي بـكای ؼبـكی لوایـای و هـااقلي هًـابٟ، هًٝن ٨ٍاق
 ایـى پـفیكي وـىم، هؽا٘ـ E بـه ایقوـايه هـایچهـاقچىب با هحًاو  ؼبكی هایگماقي

 هـا،يگـكي بـكای هـاقوـايه والیچهاقچىب پیاهؿ چهاقم، هؽا٘باوE وویلۀبه هاچهاقچىب
 ٔ. Scheufele, 1999: 106-107ٕ  هؽا٘باو ق٨حاق و هاؾیؿگاه

 ساسیايگاره

 ال ایهصمى٠ـه ؼـىؾ،ؼـىؾیبـه آو هٕمىو که کكؾ ج١كی٧ ایواله هرابهبه جىاوهی قا ايگاقه
 بـه ايگـاقه. ؾاقيـؿ وشـىؾ ٨ـكؾ ـهـى ؾق وا١٬یـث گىياگىو هایشًبه ال که اوث جّىیكهایی

                                                             

1. Gitlin. 
2. Gamson. 
3. Modigliani. 
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 ا٘ال٪ کًؿهی هصىن ؼىؾ ـهى ؾق یا ؾهؿهی جٍؽیُ ٌؽُ که هاویژگی ال ایهصمى٠ه
 ؾلؽـىاه وا١٬یـث وـاؼحى بـكای هاقوايه جالي والیايگاقه ٔ.Mowlana, 1995: 3ٕ  ٌىؾهی

 بـه قویـؿاؾها و اٌـیا هـا،هکـاو هـا،ٌؽّیث ال ايگاقه اقائۀ. اوث هؽا٘  ـهى ؾق ؼىؾ
 شهـاو ؾق ه١ًاوـالی کلیـؿ و جکًیـک والیايگاقه. ؾاقؾ يام Cؼبكی والیايگاقهD هؽا٘ 

 ا٠حمـاؾ هیـماو و ـهًـی هـایلهیًـهپـیً قوظیـات، هاايگاقه واؼث شكیاو ؾق. اوث ؼبك
 و کـاقیؾوـث هـاوا١٬یـث وـالیايگاقه ؾق. اوث ٨كاوايی اهمیث ؾاقای هؽا٘باو هعیٙی

 وا١٬یـث ال یاايگـاقه اهـكول یيگـاققولياهه ؾق يیم ؼبك. ٌىيؿهی اقائه پًهاو ج٩ىیك با همكاه
 شهـاوD ؾیگـك،٠بـاقتبه. ٌىؾهی وپكؾاؼحهواؼحه وا١٬یث، واؼحاق ؾق ج٥ییك یبكا که اوث
 ٠ـاهالو و یؼبـك هـایبًگـاه ِـاظباو. ؾاقؾ آٌـکاق ج٩ـاوجی Cوا١٬ـی شهاوD با Cایقوايه

 و یوـالايگـاقه ،یگمیًٍگك همچىو ؼبك ههًؿوی ٨ًىو یکاقگیكبه با بمق  یهایؼبكگماق
 قا ٌـاوویاوی و یا٬حّاؾ هًا٨ٟ که ؾهًؿهی اقائه وا١٬یث ال یج٩ىیك جّىیك، یوالبكشىحه

 ٔ. 28 :2475 لاؾه،ٕههؿی  کًؿ جؤهیى

 تذمیك روش
 :الکالئى گ٩حماو يٝكیۀ و ؾایک وو قویکكؾ بك هبحًیٕ گ٩حماو جعلیل قوي ال پژوهً ایى ؾق
 ه١ًـایی يٝـام کٍـ٧ و ؼبكی هحىو يهايی هایالیه به قویؿو و اؼباق جعلیل بكای ;هى٨هٔ و

 ٌـبکۀ وـایثوب اؼبـاق همۀ پژوهً ایى آهاقی شاه١ۀ. اوث ٌؿه اوح٩اؾه هاآو بك ظاکن
 بهمى اول جاقیػ ال اوالهی ٌىقای هصله ؾوقۀ یالؾهمیى ايحؽابات به قاشٟ ایًحكيًٍالایكاو

 چهـاقؾه هـك و ٌؿهی ؼبك چهاقؾه بك هٍحمل ؾقهصمىٞ که اوث 2487 او٩ًؿ ؾهن ل٥ایث
 هـایگ٩حمـاو ابحـؿا ؾق. اوـث ٌـؿهايحؽـاب ؼبكهـای هـحى جعلیـل واظؿ. ٌؿ جعلیل ؼبك

 Cظؿاکركی هٍاقکثD ٌاهل که ٌؿيؿ ًٌاوایی 2487 هصله ايحؽابات به هكبىٖ هحؽاِن
 ٌؿ.هی Cايحؽابات جعكینD و

 هـایِـىقت بـه ه١ًـایی هًال٠ـات و هىـحًؿ ه١ًایی هًال٠ات جابٟ اشحما٠ی جعىالت
                                                             

1. Laclau. 
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 هـایگـكوه و ا٨ـكاؾ اشحما٠ی کكؾاقهای همۀ کهایگىيهبه یابًؿEهی يمىؾ اشحماٞ ؾق هؽحل٩ی
 ايـؿ:گىيـه ؾو بـك آو، ٠ـؿم یا لباو کاقگیكیبه شهث ال کكؾاقها ایى. گیكيؿؾقبكهی قا ویاوی

Dلبـايی گ٩حمـايی کكؾاقهایC ٕ،ؤ و... هٙبى٠ـاجی هحـىو وـؽًكايی Dگ٩حمـايی کكؾاقهـای 
 يـىٞ ؾو هـك هٍـحكک ویژگی ٔ.و... ؼیابايی هایشًبً يؿاؾو، قأی یا ؾاؾو قأیٕ ٤Cیكلبايی

 وـلٙايی،ٕ  اوـث CؾیگـكیD ظـف٦ یـا قايـؿو ظاٌیهبه و CؼىؾیD واؼحى بكشىحه کكؾاق
 جـك،ؾ٬یـ٫ جعلیلـی بـه ؾوـحیابی و هحـىو لهیًۀ و با٨ث ؾقک بكای په، ٔ.2474:272-262
 هفکىق، لهايی بالۀ ؾق ايحؽابات بك اذكگفاق و هكجبٗ اشحما٠ی جعىالت و جاقیؽی قویؿاؾهای

 یـا 2487 آبـاو و 2487 ؾی ا٠حكأـات کٍىق، ا٬حّاؾی و١ٔیث هايًؿ ٌؿE گك٨حه يٝك ؾق
 اوکكایًی. هىاپیمای و٭ىٖ

 گـكاي٭ً گ٩حماو جعلیل هايًؿ ؾاقيؿ، ًٌاویلباو ؾق قیٍه که گ٩حمايی جعلیل هایقوي
 جعلیـل بـكایٔ واژگـايی گمیًً همچىوٕ کاقآهؿ ابماقهایی ؾاقای ايح٭اؾی، گ٩حماو جعلیل و

 بـه جـىاوهـی آوـايیبـه هـحى، یـک ؾق ٌـؿهگـمیًً واژگـاو هصمىٞ بكقوی با. هىحًؿ هحى
 يٝـكی چهـاقچىب جصهیـم ٔ.277-277 همـاو:ٕ بـكؾ پی آو ایؿئىلىژیک هایگیكیشهث
 ال پـه. بـىؾ وـب  همـیى بـه هى٨ـه، و الکالئى يٝكیۀ بك ٠الوه ؾایک وو قویکكؾ به جع٭ی٫
 ؾقيٝكگیكی با واژگايی، گمیًً و هؿيٝك ه٭ىالت اوحؽكاز و ؼبكی هحىو باقۀچًؿیى هٙال١ۀ

Dه١ًایی يٝامC بهؾوث،٬ا٠ؿۀ ق٠ایث آهؿه D٬ٙبیوالیC ٨كایًـؿ هـحى، با٨ث کكؾو لعاٚ و 
 جعلیـل ٌـیىۀ بـا کیـىؾاهکـه ا٨ـماقيكم ٘كی٫ ال هعىقی و بال کؿگفاقی و هٕمىو جعلیل

ــه ــبکه و ای ه٭ایى ــل قوي اّی  ٌ ــی جعلی ــكای کی٩ ــیى ب ــایؾال ج١ی ــحی ه ــاو، کاقبى   گ٩حم
 گك٨ث. ِىقت

 پژوهص هاییاـته
 ٌـبکۀ وـایثوب اؼبـاق بـك ظـاکن گ٩حماو که ؾاؾ يٍاو هاؾاؾه بكقوی ال ظاِل هاییا٨حه
 ،Cاوـالهی شمهـىقیD هـایؾال ٌـاهل ،Cايحؽابات جعكینD هكکمی ؾال با ایًحكيًٍالایكاو

DايحؽاباتC، DهكؾمC و DکكوياCٌاؼُ هٕاهیى. وثجىٔیط آو ـیل ؾال، هك به هكبىٖ جك 
 اوث. ٌؿه ؾاؾه
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 ايتخابات تسزین گفتماو. 1 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 اسالهی خمهىری. 1

 و ه٩ًـی ق٨حه، کاقبه ایًحكيًٍالایكاو اؼباق ؾق اوالهی شمهىقی ؾقباقۀ که ج١ابیكی و جّاویك
 اوث. ویاه

 
 «اسالهی خمهىری» دربارۀ ثايىیه هایدال. 2 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:
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  «اسالهی خمهىری» سیزهدمىػۀ هایآیتن فزاوايی درصذ. 1 يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 هطزوعیت عذم( الؿ
 واژۀ جکـكاق ال قا ایـى. ؾاقؾ هكؾم بك هبحًی و لهیًی هاهیحی ایًحكيًٍالایكاو يگاه ؾق هٍكو٠یث

 يگـكي، ایـى ؾق ٔ.4 ٌـکلٕ ؾقیا٨ـث جـىاوهـی هٍـكو٠یث ٠ـؿم هصاوق هایآیحن ؾق هكؾم
 ؾوـث هـكؾم هكگاه. اوث هٍؽُ هؿجی بكای او يمؾ اهايحی ٬ؿقت و هكؾم يمایًؿۀ ظکىهث

 جىٔـیط، ایـى بـا. ٌـىؾهی هٍكو٠یث ٠ؿم ؾچاق ظاکمیث بکًٍؿ، ظکىهث ال ظمایث ال
 Cهٍـاقکث ا٨مایً بكای جاليD ؤ 4 ٌکلٕ Cهكؾهی هٍكو٠یث به ظکىهث يیالD هایؾال

 یـک ٠ًـىاوبـهٕ ظکىهـث يیـال هئیـؿ ؾو هـك و ؾاقيـؿ ه١ًـایی اقجباٖ یکؿیگك بأ 1 ٌکلٕ
DشمهىقیC ٔایكاو. هىحًؿ هكؾم وىی ال ه٭بىلیث بهؾقواله بـا ایًحكيًٍالجًهـا اؼبـاق، بـايی 

 ،CٜلـنC، Dا٠حـكاDْ همچىو هٕاهیًی والیبكشىحه به که اوث کكؾه هًحٍك قا ؼبكهایی
DياقٔایحیC و Dظکىهث-هلث ٌکا٦C جاقیـک ايگـاقۀ ٌؿو بكواؼحه و Dيبـىؾو هكؾهـیC 

 بیٍـحكیى. بىـالؾ هؽا٘ـ  ـهى ؾق قا Cهٍكو٠یث ٠ؿمD چهاقچىب ؾقيهایث جا کًؿ کمک
 42ٕ اوـث یا٨حـه اؼحّـاَ هٕـمىو ایى به اوالهی شمهىقی لیكهصمى٠ۀ کؿهای ج١ؿاؾ

 ٔ. ؾقِؿ
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 «هطزوػیت ػذم» دال هضاهیى ضبکۀ. 3 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 اهًیت  و هستبذ( ب
Dاوالهی شمهىقی وىی ال اهًیحی قویکكؾ اجؽاـ و اوحبؿاؾC، کـه اوث ؾیگكی چهاقچىب 

 ٠ـؿمD و CوايىـىقC، Dویاوـی ليـؿايی وشـىؾD هايًـؿ هاییايگاقه چیؿو با ایًحكيًٍالایكاو
 ليـؿايیاوD بـه هـؿاوم اٌاقۀ و Cاشحما٠ی هایقوايهD ي٭ً والیبكشىحه و آو ؾقباقۀ Cآلاؾی

 کًؿ. ایصاؾ هؽا٘  ـهى ؾق اوث کكؾه و١ی هؽحل٧، ٘ك٪ به Cویاوی

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

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:
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 کطتار و سزکىب( پ
 يى٠یبه و ؾاقؾ ه١ًایی اقجباٖ ٔ،4 ٌکلٕ ٌؿ گ٩حه جكپیً که Cهكؾهی ا٠حكأاتD با آیحن ایى

 آبـاو ا٠حكأـاتD وـالیبكشىـحه. ٌىؾهی ٬لمؿاؾ هكؾم کًً ایى بكابك ؾق ظکىهث واکًً
2487C، Dا٠ــؿام هىــئلۀهــاC هــاشكای و Dاوکكایًــی هىاپیمــای ايهــؿامC جىشهــات کــايىو 

 شمهـىقی بىؾو کٍحاقگك و وكکىبگكیD اوث کىٌیؿه و بىؾه ٬ىمث ایى ؾق ایًحكيًٍالایكاو
 کًؿ. بًؿیچهاقچىب هؽا٘  ـهى ؾق قا Cاوالهی

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

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

یب( ت  دروغ و کاریـز
 ِـؿا٬ث ٠ـؿمD ه٩هـىم اوـث کىٌـیؿه ٔ،7 ٌـکلٕ هـاییايگـاقه ایصـاؾ با ایًحكيًٍالایكاو

 Cبـىؾو ا٠حمـاؾ ٬ابـل ٤یـكD چهـاقچىب جكجی ،بؿیى و کًؿ جل٭یى هؽا٘  به قا Cظکىهث
 ؾه ؾق هٕمىو ایى. بىالؾ اـهاو ؾق قا ه٭اهات و هاقوايه يٝیك آو وابىحگاو جمام و ظاکمیث

 هحًا٬ٓ آهاقهای ٘كض با ایًحكيًٍالایكاو هرال، بكای. اوث ٌؿه جکكاق هؽحل٧ ايعای به ؼبك
 آهـاق وـالیهؽ٩ـی و گـىییؾقو٢ بـه قا اوالهی شمهىقی کكويا، ؾقباقۀ قومی آهاقهای با

 کًؿ.هی هحهن ايحؽابات ؾق هكؾم ظٕىق کاهً ال شلىگیكی بكای بیماقی وا١٬ی
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  «دروؽ و کاریفزیب» دال هضاهیى ضبکۀ. 6 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 کطىر ادارۀ در ياکارآهذی( ث
 و١ٔیثC، DيااهًیD هايًؿ هاییايگاقه هصاوقت ال Cکٍىق اؾاقۀ ؾق ياکاقآهؿیD چهاقچىب

 ه١یٍـحی ياهٙلىب اؤاٞ هیاو، ایى ؾق که ٌؿه جٍکیل Cياکاقآهؿ هصلهD و Cا٬حّاؾی بؿ
 وـىی ال وكاوـكی ؼیـمي ؾو با٠د که ا٬حّاؾی بؿ و١ٔیث. اوث ٌؿه جكبكشىحه همه ال

 کٍـیؿو چـالًبـه بـكای هًاوـبی لهیًۀ ٌؿ،ٔ 2487 و 2487ٕ وال ؾو ٨اِلۀ به جًها هكؾم
 وـاللهیًه ؼىؾ ياقٔایحی ایى. کًؿهی ایصاؾ هكؾم ياقٔایحی ؾلیل جىشیه و هىئىالو ٠ملکكؾ

Dهٍكو٠یث ٠ؿمC هی.ٌىؾ 

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

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:
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 هطارکت اـشایص بزای تفش( ج
 هـكؾم آقای بـه يیـال شهايی، ب١ؿ ؾق ؼىؾ هايىق ٬ؿقت ظ٩ٛ بكای ظؿا٬ل اوالهی شمهىقی

 ِـًؿو٪ پـای هكؾم آوقؾو بكای همگی شمء، هؿیكاو جا ظکىهث قهبك ال همیى، بكای و ؾاقؾ
 ٌـؿه اٌـاقه ايح٭اؾی لعًی با جالي ایى به ایًحكيًٍالایكاو اؼباق ال يیمی ؾق. ايؿکىٌیؿه قأی

 ٌـكکث بكای هكؾم ال اوالهی شمهىقی قهبك ؾ٠ىتD ٠باقت والیبكشىحه ٠الوه،به. اوث
 اؾ٠ـای بـك ٌـىؾهـی وًؿی ؼىَقؾ،هی ق٬ن هٍاقکث پاییى هیماو آو که ب١ؿها Cايحؽابات ؾق
Dهلـث يـمؾ ؾق آو وـكاو و اوالهی شمهىقی هٍكو٠یث و ه٭بىلیث ٠ؿمC ٕکـه ٔ،4 ٌـکل 

 بىؾ. کكؾه آو بًؿیچهاقچىب ؾق و١ی و هٙكض جكپیً ایًحكيًٍالایكاو

 رودايیاو دخالت( چ
 ؾق اذكگـفاق و ؾؼیـل يهاؾهـای ال یکـی قوظايیـث ٌؿه با٠د اوالهی شمهىقی اوالهیث وشه

 ٌـىقای کكوـی ٌـً و ٬ٕائیه ٬ىۀ قئیه ؼبكگاو، هصله ٔ،٨٭یه ولْی ٕ قهبك. باٌؿ ٬ؿقت ظىلۀ
 گكوهـای و ا٨ـكاؾ وـایك و ايـؿٌـؿه گك٨حـه يٝك ؾق قوظايیىو بكای جًها که هىحًؿ هًاِبی يگهباو
  سرالهی جمهرىر   سبسری قربيىو. ک. ٕق  يؿاقيـؿ قا هًاِـ  ایى جّؿی جىايایی ٬ايىياا  ویاوی

 ،258 ،257 ،256 ،82 ،26 ،2 اِـل :2486 ،يگهاربو شرىر   جفسیر  يظر ت همر ه به  یر و؛
 ٌـً ايحؽاب و کًؿهی ايحؽاب هىح٭یماا  قا يگهباو ٌىقای ٠ٕى ًٌ قهبك ٔ.271 و 226 ،225

 اوـحًاؾ بـه ٔ.225 و 82 اِل ٕهماو:  اوثٔ قهبك هًحؽ ٕ ٬ٕائیه ٬ىۀ قئیه ٠هؿۀ بك ؾیگك ٠ٕى
 قا قهبكی ؼبكگاو هصله ايحؽابات الشمله هاايحؽابات همۀ بك يٝاقت يگهباو ٌىقای ،88 اِل

 ٔ.256 اِـل ٕهمـاو:  هىحًؿ قهبك ٠ملکكؾ بك يٝاقت و ايحؽاب هىئىل يیم ؼبكگاو. ؾاقؾ بك٠هؿه
 هصـىل هـاآو بـه يگهبـاو ٌـىقای که ي٩كاجی هیاو ال هكؾم قا ؼبكگاو ياهمؾهای يهایی ايحؽاب البحه

 پـیً بكيؿگاو ج١ییىD همچىو ٠باقاجی با ایًحكيًٍالایكاو. ؾهًؿهی ايصام اوث، ؾاؾه کايؿیؿاجىقی
 وـلًٙثD و Cيگهبـاو ٌىقای قئیه شًحی، اظمؿ بىؾو ٌكوق و قظنبیC، Dايحؽابات بكگماقی ال

 قؾ وـالیبكشىـحه با همچًیى،. اوث لؾه قوظايیاو ال ه٩ًی والیايگاقه به ؾوث ،Cؾیًی هٙل٭ۀ
 ؾهًؿ،هی جٍکیلٔ قهبك هًّىب ٨٭هإی قا آو ا٠ٕای ال يیمی که يگهباو ٌىقای هایِالظیث

 ؾاقؾ. Cقوظايیىو ؾؼالثD چهاقچىب ایصاؾ ؾق و١ی
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 هزدم. 2

 بـه پـاییى جمایـل٨C، D٭ـكD همچـىو هـاییهئل٩ـه بـا ايحؽابات جعكین گ٩حماو ؾق هكؾم ؾال
 اوث. هصاوق Cجؤذیكگفاقیٔ ظالؾق٠یىٕ و يااهیؿیC، Dهٍاقکث

 
  «هزدم» دربارۀ ثايىیه هایدال. 8 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 
 «هزدم» سیزهدمىػۀ هایآیتن فزاوايی درصذ. 2 يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 هطارکت بزای هزدم کن تمایل( الؿ
 ظکایث اوث، ٌؿه جکكاق هؽحل٧ هایيٝكوًصی ٬ال  ؾق و ؼبك چهاق ؾق که هٕمىو ایى

 ایـى بـه هکـكق اٌاقۀ با ایًحكيًٍالایكاو. ؾاقؾ ايحؽابات ؾق هٍاقکث بكای هكؾم جمایل ٠ؿم ال
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 بكای هكؾم کن جمایلD چهاقچىب ها،يٝكوًصی يحایس کكؾو بكشىحه با اوث کىٌیؿه آهاقها،
 بىالؾ. اـهاو ؾق قا Cهٍاقکث

یکا دمایت( ب  ایزاو هزدم اس اهز
 ه٭اهـات وـؽًاو والیبكشىحه با ایًحكيًٍالایكاو. اوث آهؿه ؼبك چهاق ؾق يیم هٕمىو ایى

 ال يگهبـاو ٌـىقای ا٠ٕای جعكین و ایكاو ايحؽابات آلاؾی و والهث ٠ؿم به قاشٟ اهكیکایی
 بـه هايـؿه قول یـک جًهـا آلاؾ، ايحؽابـات بكگـماقی ال هماي١ـث اجهام به هحعؿه ایاالت وىی

 هـكؾم ال اهكیکـا ظمایـثD ی١ًی هؿيٝكي چهاقچىب اوث کكؾه و١ی ايحؽابات، بكگماقی
 اؾاهـه ایـكاو هـكؾم ؾهکكاجیـک هایآقهاو ال ظمایث به اهكیکاD هرال، بكای بىالؾE قا Cایكاو

 ي٩ـٟ بـه ايحؽابـات ؾق کـاقیؾوث جكاه  ؾولثD ٔ،ال٧ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cؾهؿهی
 بـه کـه ؼـىاهینهـی ایـكاو قژیـن ال هـاD ؤ هماوٕ Cکًؿيمی جعمل قا قژین ٌكوقايۀ بكياهۀ

 ِؿایٍـاو بگـفاقؾ و بؿهـؿ وا١٬ی ايحؽاب ظ٫ هاآو به بگفاقؾ، اظحكام ایكاو هكؾم آقلوهای
 ؼبكهـا ایـى ؾق اهكیکـا ال کـه جّىیكی و ايگاقه ٔ.ب 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cٌىؾ ًٌیؿه

 بكابـك ؾق هـاآو ظ٭ى٪ ال که اوث ایكاو هكؾم ظاهی و ؾووث ؼیكؼىاه، يٝاهی ٌؿه، واؼحه
 کًؿ.هی ؾ٨اٞ ٜالن ظاکمیث

 دکىهت دروو هایجًاح اس يااهیذی( پ
 ایـى ال ظـاکی های٬ىل ي٭ل و آهاقها کكؾو بكشىحه با هؽحل٧ ؼبك چهاق ؾق ایًحكيًٍالایكاو

 و ٘لبــاواِــالض ال هــكؾم يااهیــؿیD و C٘لبــاواِــالض ياکاقآهــؿیD هــایايگــاقه هىــئله،
 ال هـكؾم يااهیـؿیD ی١ًـی ؼىؾ، هٙلىب چهاقچىب وویلهبؿیى جا والؾهی قا Cگكایاواِىل
 ؾق کـاهالا  چهـاقچىب ایـى. ؾهـؿ جٍـکیل هؽا٘ـ  ـهى ؾق قا Cظکىهث ؾقوو هایشًاض

 ؾقوو هـایشًـاض ال و٬حـی هـكؾم. اوـثٔ ايحؽابـات جعـكینٕ گ٩حمـاو هكکمی ؾال ؼؿهث
 ایـى ؾق کـه بیًًؿ،هی ٤كیبه يیم ظاکمیث با قا ؼىؾ جكکالو وشهی ؾق ٌىيؿ، يااهیؿ ظکىهث

 ه٭اقبـثٔ 4 ٌـکلٕ Cظکىهـث-هلث هیاو ٌکاD٦ و Cيبىؾو هكؾهیD هایهئل٩ه با ج٩ىیك
 ؾق هـكؾم وا١٬ـی يمایًؿگاو والؾ،هی ایًحكيًٍالایكاو که هاییايگاقه ؾق. ٌىؾهی پیؿا ه١ًایی

 وشـىؾ ٌـكکث بـكای هن جمایلی و ايگیمه که اوث بؿیهی بًابكایى،. يؿاقيؿ ظٕىق ايحؽابات
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 يـهD ١ٌاق باقيؽىحیى بكای هكؾم که 2487 ؾی ا٠حكأات به هىئله ایى واب٭ۀ. باٌؿ يؿاٌحه
 گكؾؾ.بكهی وكؾاؾيؿ Cگكااِىل يه و ٘ل اِالض

 ايتخابات. 3

 Cآو بىؾو ٨ایؿهبیC، Dايحؽابات آلاؾی و والهث ٠ؿمD همچىو هٕاهیًی ال گ٩حماو، ایى ؾق
 اوث. ٌؿه اوح٩اؾه ايحؽابات بكای Cجعكین به ؾ٠ىتD و

 
 «ايتخابات» دربارۀ ثايىیه هایدال. 9 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 
 «ايتخابات» سیزهدمىػۀ هایآیتن فزاوايی درصذ. 3 ضماره يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:



 299/  ( 281-315...   هّٙفی غالهی )گفحماو ؾق ایكاو یالؾهن هصله ايحؽابات جّىیك

 

 ايتخابات بىدو ياسالن( الؿ
 همچـىو هـاییايگاقه ال ،Cايحؽابات والهث ٠ؿمD چهاقچىب واؼث بكای ایًحكيًٍالایكاو

Dؾوثآقا ؾق کاقیC، D٨كهایٍیٔ و جٍكی٩اجیٕ يمایٍی ايحؽاباتC و D ايحؽابـات ؾق ج٭لC 
 ؾق ايحؽابـات ٌـؿو جٍـكی٩اجی بـه يىـبثD يٝیك ٠باقاجی والیبكشىحه. اوث کكؾه اوح٩اؾه

 جى هلی آلاؾ و والن ايحؽابات یک به گفٌحه قژین اگكD یا Cايؿؾاؾه هٍؿاق اوالهی شمهىقی
 يام اوث بهحكD ٔ،ز 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ قوظايی ظىى ٬ىل ال Cٌؿيمی اي٭البی ؾاؾ،هی

 ؾايٍـصىیی ا٠حكأـات ١ٌاقهای ؾق Cکًین گمیىشای قا ايحّاب واژۀ و بكؾاقین قا ايحؽاب
 ٠ملـی ا٬لیـث يٝـك ٠مـل ؾق ولـی ٌىؾ،هی بكگماق ايحؽاباتD ٔ،ؾ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ

 و ؼ٩ـا ؾق اِـلی گیكیقأیD ٔ،هـ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ هاٌمی ٨ائمه ال ي٭ل به Cٌىؾهی
 ایًحكيٍـًال،ایكاو الE٧ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cاوث ٌؿه ايصام ٨ىقیه 12 ال ٬بل هاهؿت

 2487 ایًحكيٍـًال،ایكاوٕ Cليؿهی ايحؽابات ؾق ج٭ل  به ؾوث هكجباا  قژین ایىD ٔ،ب 2487
ــامD ؤ ب ــایه٭ ــث ه ــا ؾول ــى اهكیک ــات ای ــایً قا ايحؽاب ــام "يم ــاق"جم ــؿه ٠ی ــؿؼىاي  Cاي

 ايصـام هؿ٦ ایى بأ اهكیکایی ه٭اهات ال ي٭ل به اؼیك هىقؾ وهٕ ٔو 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ
 ٬كابـث و جـكاؾ٦ٔ 7 ٌـکلٕ Cؾقو٢ و کـاقی٨كیـ D آیـحن بـا ٌؿهگ٩حه هٕمىو. اوث ٌؿه

 ؾاقؾ. ه٩هىهی

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

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 ايتخابات آسادی عذم( ب
 يٍـاو گىـحكؾه و يگهبـاو ٌىقای هایِالظیث قؾ هىٔىٞ والیبكشىحه با ایًحكيًٍالایكاو
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 ٔ،ب 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cايؿٌؿه ِالظیث قؾ ياهمؾها ا٤ل D هرل ٠باقاجی با آو ؾاؾو
Dهصله ايحؽابات ؾق ياهمؾی ؾاو٘ل  هماقاو ِالظیث قؾC ٕایكاو،ال٧ 2487 ایًحكيًٍال ٔ
 ال ٤یكق٬ـابحی و بىحه جّىیكی ٔ،2487 پىق،٬لیٕ C٘لباواِالض اِلی هایياهمؾ ٤یابD و

 آلاؾی ٠ـؿمD هٕـمىو بًـؿیچهـاقچىب ؾقِـؿؾ کـه ؾهـؿهی هؽا٘  به ایكاو ايحؽابات
 ه١ًـایی لعـاٚ الٔ 3 ٌـکلٕ Cاهًیحـی و هىـحبؿD هئل٩ـۀ بـه هٕمىو ایى. اوث Cايحؽابات

 ؾقوو ٌکاD٦ چهاقچىب ؼؿهث ؾق هاِالظیث قؾ والیبكشىحه ٠الوه،به. اوث يمؾیک
 هىث. يیمٔ 1 ٌکلٕ Cظاکمیث

 ايتخابات در کن هطارکت( پ
 آو اؾاهۀ ؾق و ؾاقؾ ٬كابثٔ 7 ٌکلٕ Cهٍاقکث بكای هكؾم پاییى جمایلD هئل٩ۀ با هٕمىو ایى
. گـكؾؾبكهـی يحـایس ا٠ـالم و ايحؽابـات بكگـماقی ال په به آو گیكیٌکل لیكا گیكؾEهی ٬كاق

 ذبـث. کًـؿهـی بك٬كاق ه٩هىهی اقجباٖ يیمٔ 4 ٌکلٕ Cهٍكو٠یث ٠ؿمD هٕمىو با ٠الوه،به
 بـا بیكويی، وا١٬یث ٠ًىاوبه اوالهی شمهىقی ايحؽابات جاقیػ ؾق هٍاقکث هیماو جكیىپاییى

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

 کزويا. 4

 اوث. ايحؽابات جعكین گ٩حماو واليؿۀ ؾال آؼكیى کكويا

 
 «کزويا» دربارۀ ثايىیه هایدال. 11 ضماره ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:
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 «کزويا» سیزهدمىػۀ هایآیتن فزاوايی درصذ. 4 ضماره يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 ضیىع اهکاو( الؿ
 هیـماو ال هـكؾم، ؾق هكان ایصاؾ با کىٌؿهی ،Cٌیٞى اهکاوD آیحن کكؾو بكشىحه با ایًحكيًٍالایكاو

ــا شؿیــؿ ویــكون بــه ابــحال هــىقؾ 73 ًٌاوــاییD يمىيــه، ٠ًــىاوبــه بکاهــؿE هٍــاقکث  Cکكوي
 Cگیـكیقأی هـایظـىله و هـاجصمـٟ ؾق بیمـاقی ایى ٌیٞى اهکاوD یأ ل 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ
 ٌـکلٕ Cهـكؾم والهث به جىشهبیD هئل٩ۀ با شهثهن هٕمىو ایى ٔ.و 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ
 ظکىهـث وـىی ال بهؿاٌحی جمهیؿات يگك٨حى يٝك ؾقD بهباجىشه که ه١ًا ایى به کًؿEهی ٠ملٔ 1

 ؾق هـكؾم ٌـكکث ٠ـؿم قأی، اؼـف هـایظـىله ؾق ویـكون ٌـیٞى اهکـاو و Cگیكیقأی قول بكای
 ابحالوث. ال پیٍگیكی قاه بهحكیى بىحه، اهاکى و اشحما٠ات ال ؾوقی و ايحؽابات

 ایزاو در کزويا ضیىع هًطأ لن؛( ب
 کـه ٌـؿ ٌـای١ه اوایل. بىؾ کٍىق ؾق کكويا ٌیىٞ هًٍؤ ایكاو، هفهبی ٌهك ؾوهیى ٠ًىاوبه ٬ن

 ال ایكاو ؾق کكويا ٌیىٞ کايىو ٠ًىاوبه ٬ن والیبكشىحه. ايؿبىؾه بیماقی يا٬ل چیًی های٘لبه
 ایًحكيٍـًالایـكاو ؾیگـك، بیاو به. اوث ٌؿه ايصام بًؿی٬ٙ  هؿ٦ با ایًحكيًٍال،ایكاو وىی

 لؾه ٬ـن ال ه٩ًـی والیايگاقه به ؾوث اوالهی، شمهىقی هؽال٧ و وکىالق قوايۀ ٠ًىاوبه
 ب١ٕـاا ٕ ؾیًـی ٠لمـای ال بىـیاقی هًملگـاه و ظکىهث هفهبی هایوكهایه ال یکی که اوث

 آیؿ.هی ظىاببهٔ ظکىهث ظاهی
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 کزويا هبذأ چیى؛( پ
 Cهفه D ٠اهل شای که ج٩اوت ایى با کًؿEهی ِؿ٪ يیم ٬ىمث ایى ؾق ٌؿهبیاو جىٔیعات

 قوـايۀ ٠ًـىاوبه ایًحكيًٍالایكاو. اوث گك٨حه Cالمللبیى قوابٗ و ؼاقشی ویاوثD ٠ًّك قا
 بـه يىـبثٕ ٤كبـی کٍـىقهای قویکكؾهای و هاویاوث به بیٍحكی يمؾیکی ايگلىحاو، ه٭ین
 اوـث: آهـؿه اؾاهـه ؾق کٍىقها ایى با هكجبٗ ؼبك چًؿ جیحك يمىيه، بكای. ؾاقؾٔ قوویه و چیى

Dًؾق چیى و٩یك ٬ؿقت يمای Eبك ١ٌاق جهكاوباؾ٤كبی" يه ٌك٬ی، "يه ق٨حۀC ٕ،2488 ٠لیماؾه ٔ
 ال کمحـك قووـی و چیًـی هـایواکىـى بـه شهـاو هـكؾم المللـی:بـیى يٝكوـًصی یـکD یا

 ؼاقشـۀ ولیك ظمایثD ؾقه٭ابل ٔ،2488 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cؾاقيؿ ا٠حماؾ ٤كبی هایواکىى
 ٔ. ل 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cٌماوث با هحعؿه ایاالت ایكاو: هكؾم ا٠حكاْ ال اهكیکا

 بًذیخمغ و تسلیل. 5

 اسفه  جمهىری( الؿ
 هًٍـؤ کـه قویینقوبه ظاکمیث به ايگاقايههاؾی يگكٌی با که یابینؾقهی ؼبكی هحىو قوی جؤهل ال
 ال هـاؾی ج٩ىـیكی ؾق. گـكؾؾبـالهی بیًـیشهـاو ایـى ؾق ظکىهـث هٍـكو٠یث وكچٍـمۀ به آو

 ج١یـیى ؾق هـكؾم اقاؾۀ ا٠مـال بـكای ؾهکكاجیـک ظکىهـث ؾق وـالکاقی قا آو جـىاوهـی ايحؽابات
 اشحمـا٠ی، ٬ـكاقؾاؾ ٘ـی يیـم ظکىهـث وكاو. ؾايىث ٬ؿقت ؾق يؽبگاو چكؼً و ظاکمايٍاو

 قٔـایث و وـ١اؾت لهیًـۀ هكؾم، وىی ال ٬ؿقت کى  و کكوی گك٨حى الای ؾق ٌىيؿهی هى٧ٜ
 جعكین گ٩حماو ؾق. اوث ؾيیىی و هاؾی آوایً و ق٨اه به ٬ائل بال که و١اؾجی واليؿE ٨كاهن قا آياو

 بـه هىٜـ٧ و هلـث يمایًـؿۀ ظکىهـث ٬ـؿقت، به لهیًی و اوهايیىحی يگاهی بك هبحًی ايحؽابات
 بـا اوـالهی شمهـىقی جى٨یـ٫ ٠ؿم یا جى٨ی٫. اوث هكؾم هاؾی ق٨اه و آوایً لىالم و اوباب جؤهیى

 ظـ٫ ظکىهث، بؽًهٍكو٠یث هًبٟ ٠ًىاوبه هكؾم بكای گ٩حماو ایى. ٌىؾهی وًصیؿه ه١یاق ایى
او، کٍحاق و ا٠حكأات وكکىب ؾايىحى ياپىًؿ با ؾقه٭ابل، و ٌىؾهی ٬ائل ا٠حكاْ  وـ١ی ه١حٔك

 قووث. همیى ال اوالهی شمهىقی ؼىايؿو ياهٍكوٞ. کًؿهی والی٤یكیث ؾق
 هؽا٘ـ  به اوالهی شمهىقی جّىیك ٠ًىاوبه ایًحكيًٍالایكاو آيچه ال کلی بكؾاٌحی ؾق
 ؾیًـی بـؿیل که قویینقوبه کاق٨كی  و ٜالن هىحبؿ، CقژیمیD با گ٩ث جىاوهی يمایؿ،بالهی
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 ال یـا کـه ظکـىهحی اوـثEٔ ٬ؿقت هایشًاض هیاوٕ ؾقويی ايٍ٭ا٪ و ٨ىاؾ ؾچاق و ولًٙث
 ؼـىؾ ؾلؽـىاه بـه قا ايحؽابـات يحیصۀ ج٭ل ، و آقا ؾق کاقیؾوث یا اوحّىابی يٝاقت ٘كی٫
 ظکىهث و هكؾم هیاو ٌکا٨ی لهاو ٘ىل ؾق هىئله ایى ایًحكيًٍال،ایكاو ل٠نبه. ؾهؿهی ج٥ییك
 و قاهبـكؾی هٕـاهیى ال یکـی. اوـث ٌـؿه يٝـام هٍـكو٠یث ٠ـؿم واللهیًه و کكؾه ایصاؾ

کیؿ  ا٠ٕـای يّـ  کكؾو بكشىحه الشمله اوثC Eبىؾو ٤یكايحؽابیD گ٩حماو ایى ؾق هىقؾجؤ
 ٌـ١اقهای ؾق ايحؽابـاجی يهاؾهـای بـىؾو ايحّـابی به ا٠ح٭اؾ و قهبك وىی ال يگهباو ٌىقای

 يـه اوـث، هكؾم با گ٩حماو ایى ؾق اِالث. ظکىهث هؽال٩او وؽًاو و ه١حكْ ؾايٍصىیاو
 ٠مـىم ؾوحكوـی و يٝكهـا ال ؾوق و ايحّـابی ههن و کلیؿی يهاؾهای هك٬ؿق په،. ظکىهث

 ٌىؾ.هی کاوحه ظکىهث هٍكو٠یث ال باٌؿ،
 هكؾهـی ا٠حكأات کكؾو هىشه و ٠مىهی ا٨کاق ا٬ًاٞ شهث ظكبه چًؿ ال ایًحكيًٍالایكاو

 هًحٍـكکًًؿۀ هكاشـٟ ؾق چـه ا٠حكأات ؾق چه ؾايٍگاه يهاؾ به جىول یکی اوث: شىحه وىؾ
 و هكجـ  اٌـاقۀ کٍـىقE ؤـ١یث يمـاییویاه و ؼبك ٘ىل ؾق والیلهیًه ؾوم هاEيٝكوًصی

 وٕ پاوـؿاقاو وـپاه هىٌـک بـا اوکكایًی هىاپیمای ايهؿام و کٍىق ياهىا٠ؿ اؤاٞ به ه١ًاؾاق
Eٔ ؾ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاو. ک. قٕ ٬ٔكبايیاو بكای بمقگؿاٌث بكگماقی با بىیصیاو هؽال٩ث

 ؾق CؼـىؾليیD ٠بـاقت. ظاکمیث ؼىؾ ؾقوو يیم و ظکىهث و هكؾم هیاو ٌکا٦ ال٭ای وىم
 ؾايٍـصىیاو ا٠حكأـات ؾق CظّـكD ٔ،ٖ 2487 ایًحكيٍـًال،ایـكاوٕ ليؿايی لو ؾوالؾه ياهۀ

 ؼىايؿو جٍكی٩اجی و يگهباو ٌىقای به قوظايی ظىى ا٠حكاْ ٔ،ٖ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ
 CوـابD٫ يمایًـؿۀ و ق٨ىًصايی هاٌمی اکبك ؾؼحك ٠ًىاوبه هاٌمی ٨ائمه ه١ك٨ی و ايحؽابات،

 ؾق ؾاقوـاب٭ه ا٠حكأـات به اٌاقه. گیكيؿهی ٬كاق ظاکمیث ؾقوو اؼحال٨ات لهكۀ ؾق هصله،
 والهث به جىشهیبی ظحی و هىئىالو وىی ال هكؾم گك٨حى ياؾیؿه اوالهی، شمهىقی جاقیػ
 هىحًؿ. ظکىهث و هكؾم هیاو ٌکا٦ هّاؾی٫ ال يیم کكويا بعد ؾق هكؾم

 هزدم( ب
 و CاجعـاؾC، Dياقٔـایحی٨C، D٭ـكD هايًـؿ واژگايی. ؾاقيؿ ؾووىیه اقجبا٘ی ظاکمیث و هكؾم

Dْا٠حكاC به گ٩حماو ایى ؾق هكؾم جىِی٧ بكایق٨حه کاقاؤـاٞ ال هـكؾم ؾیگـك، بیاو به. ايؿ 
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 بـك بًـا. ليًـؿهی ظکىهث ٔؿ گىحكؾه ا٠حكأات به ؾوث ؾقيحیصه، و هىحًؿ ياقأی ؼىؾ
 ايحؽابات ؾق ٌكکث بكای هكؾم جمایل ها،يٝكوًصی آهاق و اؼباق ؾق هىِى٦ اظىال و اؤاٞ
 پـاییى جمایلD آیحن به هكبىٖ يیم هكؾم ؾال ـیل کؿهای ج١ؿاؾ بیٍحكیى. اوث بىؾه کن یالؾهن

 هیاو ٌکاD٦ ٠ًّك گ٩حماو، ایى ؾق ٔ.1 يمىؾاق ؾقِؿ، 3/36ٕ اوث Cهٍاقکث بكای هكؾم
 قا آو و ؾؼیـل، ظاکمیـث ؾق قا ؼـىؾ هـكؾم ی١ًی ایى. اوث ٌؿه بكشىحه Cظکىهث و هكؾم

 کًؿ.هی جكپكقيگ قا اي٩ّال ایى يیم Cوكکىب و ا٠حكاDْ ؾوگايۀ. ؾايًؿيمی ؼىؾ به هح١ل٫
 ؾق کـه گىيـههمـاو. اوـث C٘لباواِالض ال يااهیؿیD ٬ىمث ایى ـیل هٕاهیى ال یکی

 هاآو گیكی٨اِله و ٘لباواِالض ؼىؾ ق٨حاق جىاوهی ٌؿ، گ٩حه يیم هاٌمی ٨ائمه ٬ىل ال ؼبكها
 و ٨٭ـك بـه ه١حكٔـاو وـكکىب ال پـه هكظال،به. ؾايىث اهك ایى هىب  قا هایٍاوآقهاو ال

 ٘لباواِالض اِالظات، شكیاو به هًحى  ؾولث جىوٗ 2487 و 2487 هایوال ؾق گكايی
 جًهـا بعـكاو ایـى چـكا ایًکـه اهـا. ؾاؾيـؿ ؾوث ال لیاؾی ظؿ جا قا ؼىؾ هكؾهی پایگاه ٠مالا 
 ٠اهـل ؾو بـه يؿیـؿ، لیاؾی آوی  ظیدالایى هاآو ق٬ی  شًاض و ٌؿ ٘لباواِالض گیكؾاهى

 ٘بی١ـی ٘ـىق بـه و بىؾيـؿ ٘لـ اِـالض کـاق وك بك هصله و ؾولث ایًکه اول گكؾؾ:بالهی
 بؿيـۀ ؾق ج٩ـاوت هـن ؾوم ؾلیـل ٌـؿEهـی يىٌـحه هاآو پای به شاقی ه١ٕالت و هٍکالت
 ٘ی٩ـی ٌـاهل ٘لبـاواِـالض هىاؾاقاو اوث: گكوه ؾو ال هكیک ؾاق٘ك٦ ا٬ٍاق و اشحما٠ی

 ايح٭اؾ ی١ًی اهك یک ؾق که ٌىيؿهی ظکىهث ؾقوو ا٠حؿالیاو جا ظکىهث هؽال٩او ال گىحكؾه
 ؾق جًها و يؿاقيؿ ظاکمیث گكو ؾق ؾل چًؿاو هاآو ال بكؼی. ؾاقيؿ يٝكاج٩ا٪ هىشىؾ، ؤٟ به

 بـه ٘لبـاواِـالض قأی وبؿ په،. قويؿهی ًِؿو٪ پای بهحك، ٌكایٗ به اهیؿ و ا٬ًاٞ ِىقت
 ٘یـ٧ بـكای اؤـاٞ اهـا يیىـثE بكؼـىقؾاق ؾائمـی ذبـات ال شًـاظی، و بیًٍی جکرك ؾلیل

 و ظکىهـث قوـمی يگـاه بـا بیٍـحكی ٬كابـث آياو هىاؾاقاو اوث: ؾیگك ایگىيه به گكااِىل
 ا٨ـكاؾ ایـى بـكای ؾاؾو قأی شم١ـه، ائمـۀ و ٨٭هـا بكؼی ل٠نبه. ؾاقيؿ آو هایآقهاو و اهؿا٦

 الـE٧ 2487 وـیما، و ِؿا ؼبكگماقیٕ ٌىؾهی ٬لمؿاؾ ٌك٠ی واش  و ؾیًی وٜی٩ۀ هرابهبه
 ايحؽابـات، هؽحلـ٧ اؾواق ؾق ٬ٍـك ایـى ظٕـىق په، ٔ.ب 2487 ویما، و ِؿا ؼبكگماقی

 ظکىهـث و والیـث اوـالم، بـه ٌـاوپایبًـؿی و ٠ال٬ـه ؼـا٘ك به و کًؿيمی چًؿايی ج٩اوت
 با٠ـد هـاآو ال ٘لبـاواِالض هىاؾاقاو يااهیؿی جكجی ،ایىبه. قويؿهی ًِؿو٪ پای اوالهی
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 ؾاقاو٘ك٦ باق ایى. ٌؿٔ ؾهن هصلهٕ ٬بلی ايحؽابات با هح٩اوت کاهالا  ایيحیصه گك٨حى ٌکل
 يیكوهـای ائـحالD٦ بـه هىوـىم لیىـث بـه ؾاؾو قأی و ايحؽابـات ؾق ٌـكکث با گكایاواِىل

 کكؾيؿ. جّاظ  قا هصله کكوی وی هك ،Cاي٭الب

 ايتخابات( پ
 12 ظـؿوؾٕ Cايحؽابـات جعكین به ظکىهث هؽال٩یى ؾ٠ىتD بؽً ایى هئل٩ۀ پكجکكاقجكیى

. اوث ٌؿه اٌاقه آو به باق یک ؼبك هك ؾق هیايگیى ٘ىق به که اوثٔ 4 يمىؾاق کؿها، ؾقِؿ
کیؿ هرالا . پفیكؾهی اذك هحى ؾق هىححك ایؿئىلىژی ال هعحىا بیاو بكای واژگاو گمیًً يىٞ  بـك جؤ

 ال اوـح٩اؾه یـا Cِالظیث بكقویD شای به ایًحكيًٍالایكاو اؼباق ؾق Cِالظیث قؾD ٠باقت
 جىأهـاو جـؿا٠ی بـأ ٖ 2487 ایًحكيًٍال،ایكاوٕ Cاولعه هاٌۀ قوی بك ايگٍحً اذكD ٠باقت

 هىـاوی قا ايحؽابات ؾق ٌكکث ،2487 آباو ظىاؾخ و ؾاؾو قأی بكای شىهك ؾق لؾو ايگٍث
 ؾايؿ.هی ه١حكٔاو وكکىب بكای ٬ؿقت ؾوحگاه با همکاقی
 ـهـى ؾق وـالیچهـاقچىب بـكای جـالي بىـحه، کاقبه جعكین گ٩حماو که ؾیگكی جك٨ًؿ
 ٠ـؿمD ایًحكيٍـًالایـكاو. اوـث ايحؽابات بك لؾو بكچى  و والیکلیٍه ٘كی٫ ال هؽا٘ 
 ،Cيمایٍـی ايحؽابـاتD يٝیـك کـؿهایی هحًـاوب جکـكاق بـا قا Cايحؽابات آلاؾیD و Cوالهث

D٨كهایٍی ايحؽاباتC، Dجٍكی٩اجی ايحؽاباتC و D ايحؽابات ؾق ج٭لC ال٭ـا هؽا٘  ـهى به 
 بـه. ؾاقؾ اؼحّـاَ هٕـمىو چهاق همیى به بؽً ایى کؿهای ؾقِؿ 44 ال بیً. کًؿهی

گـاه ِـىقتبـه ،CايحؽابـاتD کلمـۀ ًٌیؿو با اؼباق، ایى ؼىايؿو ال په ؾیگك، بیاو  ياؼىؾآ
 جؿا٠ی هؽا٘  ـهى ؾق Cِالظیث قؾD و Cآقا ؾق کاقیؾوثC، Dج٭ل D همچىو ه٩اهیمی

 پـاییى يـكغD هىـحًؿ: اوـ٩ًؿ ؾوم ال پـه بـه هكبىٖ بؽً ایى کؿهای ال هىقؾ ؾو. ٌىؾهی
ــات ؾق هٍــاقکث ــاو و کــاقاوهعا٨ٝــه پیــكولیD و Cايحؽاب ــه. Cايحؽابــات ؾق يٝاهی  ل٠ــنب

 کـاقهعا٨ٝـه ویاوی هایشكیاو بكؼی ال هحٍکل هصلىی یالؾهن هصله ایًحكيًٍال،ایكاو
 وـه اؼـحالٖ ال هـؿ٦ ٔ.2487 پـىق،٬لـیٕ اوـث ایؼاهًـه اللـهآیث ال هعٓ جب١یث ؾق

 ،Cقهبـكی ال هعـٓ جب١یـثD و Cکـاقاوهعا٨ٝـه پیكولیC، Dهٍاقکث پاییى يكغD هٕمىو
 اوث. Cظکىهث و هكؾم هیاو ٌکاD٦ باوق جربیث
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 کزويا( ت
 قا هٍـاقکث کاهً شهث آو ال گیكیبهكه و کكويا به بیٍحك پكؾاؼحى اشالۀ لهايی هعؿوؾیث

 2487 ایًحكيًٍال،ایكاو. ک. قٕ ؼبك ؾو جیحك يیم و١ٔیث همیى با اها يؿاؾه، ایًحكيًٍالایكاو به
Eایكاو ل،بـه. اوـث ٌـؿه ؾاؾه اؼحّـاَ کكويـا بـه هىـح٭یماا ٔ و 2487 ایًحكيٍـًال،٠ـالوه 

 آهـاقی ايحٍـاق بـه ؾوـث و يـؿاقؾ قا ؾاؼلـی هایؼبكگماقی هایهعؿوؾیث ایًحكيًٍالایكاو
 ،Cؾقو٢ و کاقی٨كی D ٠ًّك بك گفاٌحى ِعه با وویله،بؿیى. ليؿهی لهیًه ایى ؾق هح٩اوت

 هٍـاقکث کاهً ال شلىگیكی بكای باٌؿ، ٌؿه قإیث ایكاو ؾق هن اگك کكويا که کًؿهی اؾ٠ا
 ؾق Cؼٙكيـاک ویكونD و Cٌیىٞ اهکاوD هٕمىو ؾو. ٌىؾهی پًهاو ظکىهث جىوٗ هكؾم،

 ؾق هـكان ایصـاؾ بـا کىٌـیؿه هٕـاهیى، ایـى جکـكاق با يىیىًؿه. ايؿٌؿه بكشىحه اؼباق هحى
 هی  هًىل ه٭ٟٙ، ایى ؾق. ؾهؿ هٍؿاق ویكون ایى اظحمالی ؼٙكهای ؾقباقۀ او به هؽا٘ ،

 هٕـمىو بؿیى هىث هرلی. يؿاٌث وشىؾ ویكون ایى ال ایاولیه ًٌاؼث ظحی یا ؾقهاو قاه
 بیمـاقی، بـىؾو ياٌـًاؼحه و جـالگی ب١ـؿ بـك اجکا با يیم ؼبك. Cؾاقؾ شهل ؾق قیٍه جكنD که

 جكوايؿ.هی قا هؽا٘ 
 جمهیـؿات آوقؾو ٨ـكاهن يؽىث، گفاقؾ:هی ؼىايًؿه پای پیً يیم چاقه قاه چًؿ يىیىًؿه

. قٕ اوث کكؾه اشكا Cاوكائیل ؾولثD که الگىیی هايًؿ ؾهًؿگاو،قأی بكای ؾولث جىوٗ ویژه
 ال کـه ایايگاقايـهوـهل وـؽًاو با پیٍاپیً گمیًه ایى البحه ٔ.ل 2487 ایًحكيًٍال،ایكاو. ک

 کـه کٍـىقی ال هربث والیايگاقه. ٌىؾهی هًح٩ی اوث آهؿه اؼباق ؾق ایكايی ه٭اهات وىی
 ال ياکاقآهـؿ جّـىیكی اقائـۀ ؾقه٭ابـل، و ؾاقؾ اوـالهی شمهـىقی بـا آهیـمجؽاِن ایقابٙه

 ال ايحؽابـات ج١ىیـ٫ ؾوم ؾهـؿEهـی يٍـاو ؤىضبه قا گ٩حمايی بًؿی٬ٙ  ایكايی، هىئىالو
 ؾق گىحكؾه ٌكکث به هكؾم ال ؾ٠ىتD ٠باقت آوقؾو با يیم هىیك ایى که اوث ظکىهث وىی

 هىئىالو گىیؿهی ؤىضبه چكاکه قوؿEهی بىثبى به ،Cکًىيی ٌكایٗ ؾق هصله ايحؽابات
 ظٕـىق بـه قا هـكؾم بلکـه ايـؿ،يیًؿیٍـیؿه بهؿاٌحی اهکايات جهیۀ بكای جؿبیكی جًهايه ایكايی
 بىاچه و اوث ٬بلی هىقؾ ؾو ال جكقاظث که وىم قاه کًًؿEهی ؾ٠ىت يیم ايحؽابات ؾق پكٌىق
 هـایظـىله ؾق جصمـٟ ال پكهیـم و ايحؽابـات ؾق ٌـكکث ٠ـؿم باٌؿ، يىیىًؿه يٝك هؿ بیٍحك

کیؿ. هىحًؿ ج٩ًىی ویكون ایى وكایث و ايح٭ال بكای هًاوبی اهاکى که اوث گیكیقأی  بـك جؤ
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 ،Cبـاق٨اش١ـه ٠ىا٬ـ C، Dبعكايـی ٌـكایC، Dٗشؿیـؿ ویـكونC، DؼٙـكD ٬بیل ال واژگايی
DآلىؾگیC، Dبیماقی ٌیىٞ جٍؿیؿC و Dؾه آلىؾگیهؽحل٧ کٍىقهای ؾق ي٩ك هاهماقC هؿ٦ با 

 اوث. ايحؽابات ؾق ٌكکث ٠ؿم به او ا٬ًاٞ و هؽا٘  هكاوايؿو

 گیزیيتیده

 ٌـكایٙی ؾق 2487 اوـ٩ًؿ ؾوم جـاقیػ ؾق اوالهی ٌىقای هصله ايحؽابات ؾوقۀ یالؾهمیى
. ؾاٌـث ظکایـث هٍـاقکث کـاهً اظحمـال ال گىيـاگىو ٬ـكایى و ٌـىاهؿ کـه ٌـؿ بكگـماق

 گیـكیٌـکل بـه جـىقم و ٨٭ـك ا٨مایً. کكؾهی جؤییؿ قا هىئله ایى يیم گىياگىو هایيٝكوًصی
 با٠د ها،ؾقگیكی اذًای ؾق ه١حكٔاو ال جى چًؿ ٌؿو کٍحه. ٌؿ هًصك 2487 آباو ا٠حكأات

 قا ؼـىؾ ؾیگـك بـاق اوکكایًـی هىاپیمای ايهؿام هاشكای ؾق که ؼٍمی ٌؿE هكؾم بیٍحك ؼٍن
 قا قهبـكی ٘لبـاواِـالض هايًـؿ وـًحی هـایشكیـاو جًهايه ا٠حكأات ایى ؾق. واؼث ٠یاو

 ٔـؿ ٌـ١اقهایی و بىؾيؿ گك٨حه ٬كاق يیم ه١حكٔاو ايمشاق و ؼٍن هىقؾ بلکه يؿاٌحًؿ، بك٠هؿه
 ؾق ا٠حكأـات بـا هـكجبٗ اؼبـاق هـا،ياقٔایحی ٌؿو ؾاقجكؾاهًه با لهاوهن. ٌؿهی ؾاؾه آياو

 ال ؼـاقز شكیايـات و هـاقوـايه. یا٨ـثهی اي١کان ایهاهىاقه هایٌبکه و هصالی ٨ٕای
 ایـام بـا قویـؿاؾها ایـى ج٭ـاقو و آهؿهپیً ٨كِث و ٨ٕا ال گیكیبهكه با کىٌیؿيؿهی کٍىق

 کٍـیؿو چـالًبه و ايحؽابات ؾق هٍاقکث ٠ؿم ال بىؾ ٠باقت که قا ؼىؾ گ٩حماو ايحؽابات،
 . کًًؿ ٤ال  ظکىهث، هٍكو٠یث

 هٍـؽُ جـا ٌـؿ جعلیل ایًحكيًٍالایكاو ٌبکۀ وایثوب ايحؽاباجی اؼباق ه٭اله، ایى ؾق
 کـكؾههـی ؾيبـال قا گ٩حمـايی چه و بىؾه هاه١ًا و ه٩اهین کؿام اوح٭كاق پی ؾق قوايه ایى ٌىؾ

 اوث.
 جعـكینD هكکـمی ؾال بـا ایًحكيٍـًالایـكاو ٌـبکۀ وـایثوب اؼبـاق بـك هىـح٭ك گ٩حماو

 .وثCکكوياD و CهكؾمC، DايحؽاباتC، Dاوالهی شمهىقیD هایؾال ال هحٍکل ،Cايحؽابات
Dاوالهی شمهىقیC بكشىـحه کـؿها، ؾقِؿ ٌّث ظؿوؾ اؼف باو اوـث بـىؾه ؾال جـكیى 

 ؾق ایـكاو ظکىهـث ی١ًـی ایـى. ايؿؾاٌحه اؼباق ؾق قا بىاهؿ بیٍحكیى ه٭ىله ایى ـیل کؿهای
 آؼـك قؾۀ ؾق CکكويـاD آیـحن همچًیى،. اوث ؾاٌحه ٬كاق وایثوب ایى اؼباق ظمالت کايىو
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 کـن ٨اِـلۀ يیم و ا٘ال٠ات کمبىؾ و ه٭ٟٙ آو ؾق ویكون ایى بىؾو واقؾجاله ؾلیل به که اوث
 هاآیحن پكجکكاقجكیى. يمایؿهی ٘بی١ی ايحؽابات، قول جا بیماقی به ابحال هىقؾ اولیى ا٠الم هیاو

 هؽال٩ـاو ؾ٠ـىتD هـكؾم، ؾال ال Cهٍـاقکث بكای هكؾم پاییى جمایلD جكجی بهٔ بال کؿهایٕ
 هـاآیـحن ایـى. هىحًؿ ايحؽابات ؾال ال Cيمایٍی ايحؽاباتD و Cايحؽابات جعكین به ظکىهث

 هىحًؿ. گ٩حماو هكکمی ؾال ؼؿهث ؾق ؤىضبه
 اوـثE بـىؾه بكؼـىقؾاق ؼـىبی يىـبحاا  جًىٞ ال ایًحكيًٍالایكاو اؼباق ؾق هىقؾاوحًاؾ هًابٟ

 ؼـاقشی، و ؾاؼلـی هـایقوـايه اهكیکایی، و ایكايی ه٭اهات وؽًاو ال ایهصمى٠ه الشمله
 هـایگـماقي ظحی و ا٨کاقوًصی هكاکم اشحما٠ی، هایٌبکه ظکىهث، هؽال٩او و هىا٨٭او

 الکٍـىقؼـاقز لبـاو٨اقوـی هـایقوـايه بكای اولؾوث هًابٟ به ؾوحكوی البحه. ٤یكقومی
 بـه ؾوـحیابی بـكای و ٌـهكويؿؼبكيگاقاو بـه قویؿاؾها، پىًٌ شهث اکركاا  و اوث جكوؽث

 هىحًؿ. هحکی ؾاؼلی هایؼبكگماقی به ظکىهحی، ه٭اهات هایِعبث
 ایصاؾ و والی٤یكیث شهث ؾق و هكکمی ؾال ال هلهن هاپكؾالیايگاقه و هاوالیبكشىحه
 ایًحكيٍـًالایـكاو جكجیـ ،ایىبه. اوث Cايحؽابات جعكینD ایؿۀ ج٭ىیث بكای هاییچهاقچىب

 ٠ــؿمC، Dآلاؾی ٠ــؿمC، Dايحؽابــات وــالهث ٠ــؿمD يٝیــك هــاییچهــاقچىب وــاؼث بــا
 جـالي يکـكؾو هٍـاقکث به هكؾم ؾ٠ىت بكای Cظکىهث وكکىب و اوحبؿاؾD و Cهٍكو٠یث

 و ه٥ٍـىي ؤـ١یثD همچـىو هـاییايگـاقه با اوالهی شمهىقی گ٩حماو، ایى ؾق. کًؿهی
 ؾیًی بؿل و ؾیکحاجىقC، DوايىىقگكC، Dياکاقآهؿ و گى٤یكپاوػ هىئىالوC، Dکٍىق ياهٙلىب

 و Cکٍـحاق و وكکىب بك هبحًیC، Dگىؾقو٢ و کاق٨كی C، Dايعّاقگكا و ٨اوؿC، Dولًٙث ال
Dبیکكويا بعد ؾق هكؾم والهث به جىشهC ايگاقه با يیم ايحؽابات. اوث ٌؿه جىِی٧هـایی 
 ٌىقای گىحكؾۀ هایِالظیث قؾC، Dايحؽابات جعكین به ظکىهث هؽال٩او ؾ٠ىتD ٬بیل ال

. اوـث ٌؿه جىِی٧ Cآقا ؾق کاقیؾوث و ج٭ل D و Cايحؽابات ؾق کن هٍاقکثC، Dيگهباو
 يااهیؿD و ٨C٭كC، Dهٍاقکث بكای جمایل ٠ؿم و وكؾیؾلD يٝیك هاییايگاقه با هكؾم همچًیى،

 ٬بیـل ال هـاییايگـاقه بـا يیـم کكويا آؼك، ؾق. ايؿٌؿه جىِی٧ Cظکىهث ؾقوو هایشًاض ال
Dکكويا با هباقله ؾقٔ اوكائیلٕ ؼاقشی کٍىقهای شؿیثC، Dؼٙكيـاک و هىـكی ویكونC، 
Dایكاو ؾق کكويا ٌیىٞ هًٍؤ ٬نC و Dکكويا هبؿأ چیىC اوث. ٌؿه جىِی٧ 
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 چیى. اوث ٌؿه بكؾه يام وًگاپىق و اوكائیل چیى، کٍىق وه ال ایًحكيًٍالایكاو اؼباق ؾق
 و ویاوـی اب١ـاؾ ؾق يمؾیکـی قاهبـكؾی هایهمکاقی اؼیك هایوال ؾق که کٍىقی ٠ًىاوبه

 وكاوـك بـه آو ايحٍـاق و کكويا ویكون ٌیىٞ واوٙۀبه ؾاٌحه، اوالهی شمهىقی با ا٬حّاؾی
 ایـى. اوـث گك٨حـه ٬كاق ایًحكيًٍالایكاو ه٩ًی والیايگاقه و ایقوايه ظمالت هؿ٦ شهاو،
 بكای اوكائیل ؾولث بالؾاقيؿۀ ا٬ؿاهات والیبكشىحه. ٌىؾهی بك٠که اوكائیل ؾقباقۀ يىبث

 بهؿاٌـحی جمهیؿات ؾقيٝكگیكی و کكويا ویكون به کٍىق ایى ٌهكويؿاو ابحالی ال شلىگیكی
 شمهـىقی بـا وـالی٤یكیـث قاوـحای ؾق اوكائیل يماییهربث. اؾ٠اوث ایى هئیؿ گىياگىو،

 ٌىؾ.هی هعىىب يیم اوالهی
 ویاوـی هـای٘ـكض هى٨٭یـث قو،الایـى. ٌـىؾهـی ظاِل ه١ًا جربیث کمک به هژهىيی

 ق٬ـنD اگـك. ؾاقؾ هعـؿوؾ و هٍـؽُ با٨حی ؾق ه١ًا يىبی جربیث بكای ٌاوجىايایی به بىحگی
 وا١٬یـث ٠ًـىاوبه Cاوالهی شمهىقی ايحؽابات جاقیػ ؾق هٍاقکث هیماو جكیىپاییى ؼىقؾو
 گ٩حمـاو کـه ؾهـؿهـی يٍـاو گ٩حماو ایى هكکمی ؾال با آو ٬یان ٌىؾ، گك٨حه يٝك ؾق بیكويی

Dايحؽابات جعكینC هى٨ـ٫ آو، وـك بـك ٠مـىهی اشمـاٞ ایصاؾ و ؼىؾ ه١ًایی يٝام جربیث ؾق 
 ؾق بالؾاقيـؿه ٠ـاهلی ٠ًىاوبه قا کكويا ي٭ً يبایؿ هكچًؿ. اوث ٌؿه هژهىيیک و کكؾه ٠مل

 بـا ایًحكيٍـًالایـكاو اج٩ا٬ـاا  کـه کـكؾ جىشـه بایؿ هن يکحه ایى به گك٨ث، ياؾیؿه هكؾم هٍاقکث
 بــا و کــكؾه قا اوــح٩اؾه ظــؿاکرك آهــؿهپــیً ٨كِــث ال بهًگــام، کــًً و ًٌاوــیهى١٬یــث

 ؼؿهث ؾق قا آو اوث کىٌیؿه ؼىؾ، گ٩حمايی يٝام ؾق آو ال گیكیبهكه و کكويا والیبكشىحه
 والؾ. هٍاقکث ٠ؿم به هصاب قا هؽا٘  جكجی ،بؿیى و ؾقآوقؾ ؼىؾ هكکمی ؾال
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 کتابًاهه
 جع كین قا يگهباو ٌىقای ؾیگك ٠ٕى چهاق و شًحی اظمؿ آهكیکاD (.الف 1398) ایًحكيًٍال ایكاو  

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو  ی ،ایًحزيؼژژًال ایژژزاو ،« ک  كؾ -و-شًح  ی-اظم  ؿ-ایكاو/آهكیک  ا

                         .کكؾ-جعكین-قا-يگهباو-ٌىقای-ؾیگك-٠ٕى-چهاق

 ایژزاو ،« بؿه ؿ وال١ ی ايحؽ اب ظ ك ه كؾم ب ه ایكاو قژین هىک: بكایاوD (.ب 1398)                  

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكوی ،ایًحزيؼًال -ظ ك-هكؾم-به-ایكاو-قژین-هىک-ایكاو/بكایاو

                         .بؿهؿ-وال١ی-ايحؽاب

 ،« ٌ ؿيم ی ايم الب ؾاؾه ی جى ايحؽابات به گفٌحه قژین اگك قوظايی:D  (.ز 1398)                  

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو ی ،ایًحزيؼژًال ایزاو -ب ه-گفٌ حه-قژی ن-اگ ك-ایكاو/قوظ ايی

هی-جى-ايحؽابات  يمی-ايمالب-ؾاؾ ٌؿ ، 22 1398 بهمى.              

 لي ؿايیاو آلاؾی ؼىاو حاق ؾايٍ صىیاوای كاو، ؾايٍ گاه چً ؿ ؾق جصمDٟ (.ؾ 1398)                     

 ؾق: ؾوحكو       ی ،ایًحزيؼژژژژژژژًال ایژژژژژژژزاو ،« ٌ       ؿيؿ قفكاي       ؿم بكگ       ماقی و ویاو       ی

 https://old.iranintl.com/ ای  كاو،-ؾايٍ  گاه-چً  ؿ-ؾق-ایكاو/جصم  ٟ  -آلاؾی-ؼىاو  حاق-ؾايٍ  صىیاو

ٌؿيؿ-قفكايؿم-بكگماقی-و-ویاوی-ليؿايیاو  ، 1398.                          

« لٕ ایی پكوي ؿه ی ک ایكاي ی هكD به« پیکاو یک ایكايی، هكD هاٌمی: فائمهD (.ه 1398)                     

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو  ی ،ایًحزيؼژژًال ایژژزاو ،« او  ث ٌ  ؿه جب  ؿیل -هاٌ  می-ایكاو/ف  ائمه

Dبه-«پیکاو-یک-ایكايی،-هك-Dاوث-ٌؿه-جبؿیل-«لٕایی-پكويؿه-یک-ایكايی-هك  ، 1398.                          

 ،« کكويا و جعكین وایه ؾق ایكاو هصله ؾوقه یالؾهمیى ايحؽابات بكگماقیD (.و 1398)                   

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو  ی ،ایًحزيؼژژًال ایژژزاو -ی  الؾهمیى-ايحؽاب  ات-ایكاو/بكگ  ماقی

کكويا-و-جعكین-وایه-ؾق-ایكاو-هصله-ؾوقه  ، 1398.                          

 ؾوحكو ی ،ایًحزيؼژًال ایژزاو ،« کكوي ا وایه لیك ایكاو ايحؽابات بكگماقیD (.ل 1398)                   

/https://old.iranintl.com  ؾق: کكويا-وایه-لیك-ایكاو-ايحؽابات-ایكاو/بكگماقی  ، 1398.                          

 ب ا هحع ؿه ای االت ای كاو: ه كؾم ا٠حكاْ ال آهكیکا ؼاقشه ولیك ظمایثD (.ض 1398)                   

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكوی ،ایًحزيؼًال ایزاو ،« ٌماوث -ؼاقش ه-ولی ك-ایكاو/ظمایث

                         .ٌماوث-با-هحعؿه-ایاالت-ایكاو-هكؾم-ا٠حكاْ-ال-آهكیکا

                   (1398 ٖ.) Dيٝ ام شًای ات جایی ؿ ايحؽاب ات، ؾق ٌ كکث اویى: لو ویاوی ليؿايیاو 

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو ی ،ایًحزيؼًال ایزاو ،« اوث ظاکن -ویاو ی-ایكاو/لي ؿايیاو
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اوث-ظاکن-يٝام-شًایات-جاییؿ-ايحؽابات،-ؾق-ٌكکث-اویى-لو  ، 1398.                          

 ب ه« اهیكکبیكD ؾايٍصىیاو ا٠حكاْ اوکكایى؛ هىاپیمای لكبايیاو چهلنD (.ی 1398)                    

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكوی ،ایًحزيؼًال ایزاو ،« ايحؽابات و کٍىق و١ٔیث -ایكاو/چهلن

                         .ايحؽابات-و-کٍىق-و١ٔیث-به-«اهیكکبیكD-ؾايٍصىیاو-ا٠حكاْ-اوکكایى؛-هىاپیمای-لكبايیاو

                   (1399.) Dبیى يٝكوًصی یک:واکىى به شهاو هكؾم المللیال کمح ك قووی و چیًی های 

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكو ی ،ایًحزيؼًال ایزاو ،« ؾاقيؿ ا٠حماؾ غكبی هایواکىى -شهاو/ی ک

بیى-يٝكوًصی  واکىى-به-شهاو-هكؾم-المللی  واکىى-ال-کمحك-قووی-و-چیًی-های  -غكب ی-ه ای

ؾاقيؿ-ا٠حماؾ  .                         

 ب ا ه كؾم ظاکمیث بك ايحؽابات يمً بكقویD (.1399) يىبفكهاؾی ش١فك و اظمؿ يىب،شهايی

           .25-41 َ ،5 ي ،53 ن ،هلل پژوهغ ،«اوالهی ٌىقای هصله ايحؽابات بك جؤکیؿ

 ن ،دفژاػی طیاطژث ،«٠كاق شًگ يمىيۀ قوايی: ٠ملیات و ایًحكيثD (.1382) ظىیى ظىیًی، 

                        .9-31 َ ،44 ي ،11

یDD (.1399) شىاؾ ٘اهكی، ظىیًی   و و ١ىؾی هیمم هٍكق: ال يمل به االؼباق قولياهۀ ال گماٌق

                     .49-57 َ ،249 ي ،21 ن ،هبلغاو ،«اهكیکایی بًمیى

 ؾِق ؿ 42/57 ی الؾهن هصل ه ايحؽاب ات ؾق هٍاقکث هیماو کٍىق: ولیكD . اوالهی شمهىقی گماقی ؼبك 

                              .https://www.irna.ir/news/83687484/ ، 1398  ؾق: ؾوحكوی ،اطالهی جمهىری گشاری خبز ،« اوث

 ،«او ث او حکباق ب ا هب اقله ه ایيم اؾ ال یک ی ايحؽاب اتD (.الف 1398) ویما و ِؿا ؼبكگماقی

   https://www.iribnews.ir/fa/news/2652534 ؾق: ؾوحكوی ،طیما و صذا خبزگشاری

 ، طژژیما و صژژذا خبزگژژشاری ،«او  ث واش  ب يم  ال هر  ل ؾاؾو قأیD (.ب 1398)                           

 .https://www.iribnews.ir/fa/news/2652578 ؾق: ؾوحكوی

 ن ،هًژز رهپىیژۀ ،«هؽا٘ ب جا قوايه ال ايحؽاباجی؛ هباقلات و ايحؽاباتD (.1386) یىوف ؼصیك، 

                        .32-42 َ ،2 ي ،4

 ؾوالؾهم یى ياهمؾهای ايحماؾی گفحماو   جعلیلD (.1398) يواؾاوالهی هعمؿ و اکبك٠لی قلهصى، 

 طیاطی ػًاطیجاهؼه ،«جلىیمیىيی هایهًاٜكه ؾق ایكاو اوالهی شمهىقیقیاوث ايحؽابات ؾوقۀ

                        .99-128 َ ،2 ي ،2 ن ،ایزاو

ىی   دوهژیى ؾق: ،«ؼب ك الملل یب یى شكی او ؾق ولٙه و وايماییD (.1377) ویؿيىقالؿیى لاؾه،ٔق

                        ها.قوايه هٙال١ات و جعمیمات هكکم ،جهكاو ،ایزاو هطبىػات هظاقل بزرطی طمیًار
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 جعمیمات هكکم جهكاو، (،قلیب هایقوايه گفحماو ؾق) هاروایث جًگ (.1393) اقؾٌیك لاؾه،لابلی 

                        ویما. و ِؿا

 طیاطژژی ػلژژىم ،«قوي و يٝكی  ه هراب  هب  ه گفحم  او جعلی  لD (.1383) اِ  غكو  یؿ٠لی و  لٙايی، 

                        .153-181 َ ،28 ي ،7 ن ،باقزالؼلىم دايؼگاه

 ايحؽابات ؾق ايحؽاباجی جبلیغات لىايیى کاقآهؿیD (.1396) همیؿی هعمؿ٠لی و فا٘مه ِعكایی، 

 چهژارهیى ؾق: ،«قهب كی ؼبكگ او هصل ه و ٌ ىقاها شمه ىقی،قیاو ث اوالهی، ٌىقای هصله

 آلاؾ ؾايٍگاه هیبؿ، ،ایزاو اطالهی جمهىری يظام در قايىو کارآهذی ارسیابی دقى : هلی همایغ

                        هیبؿ. واظؿ اوالهی

                 يی. يٍك جهكاو، ،طیاطث ػلن بًیادهای (.1394) ٠بؿالكظمى ٠الن، 

 ي ه ٌ كلی، ي هD قفح هباؾبك ١ٌاق جهكاو؛ ؾق چیى وفیك لؿقت يمایDً (.1399) ظىیى ٠لیماؾه، 

/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكوی ،ایًحزيؼًال ایزاو ،« «غكبی -و فیك-ل ؿقت-ؾی ؿگاه/يمایً

بك-١ٌاق-جهكاو؛-ؾق-چیى باؾ غكبی-يه-ٌكلی،-يهD-قفحه » .                                 

 ػژبکۀ طژایثوب و طیما و صذا خبزگشاری طایثوب گفحماو هقایظۀ (.1399) هّٙفی غالهی، 

ًاو ی ياه ۀپای او ،۸۹ هجلژض ايحخابژات خبژزی پىػغ در ایًحزيؼًالایزاو  جه كاو، اٌق ؿ، کاٌق

                        ویما. و ِؿا ؾايٍگاه

 (.1397) يگهبژاو ػژىرای جفظژیزی يظژزات همژزاه بژه ایژزاو  اطژالهی جمهژىری اطاطی قايىو 

                يگهباو. ٌىقای پووهٍکؿۀ جهكاو،

 ایژژزاو ،« ی  الؾهن هصل  ه ؾق يٝاهی  او و  هن ال اولی  ه ه  ایاقلی  ابیD (.1398)  بهً  ام پ  ىق،لل  ی 

ؾیؿگاه/اقلیابی/https://old.iranintl.com  ؾق: ؾوحكوی ،ایًحزيؼًال -يٝاهی او-و هن-ال-اولیه-های

یالؾهن-هصله-ؾق  ، 1398.                          

 ،هلی اهًیث باودیذه ،««ایًحكيًٍالایكاو ایهاهىاقه ٌبکۀ بك جؤهلیD (.1397) ٠ٙاالله فك،همؿم

            .77-84 َ ،81 ي

 هل ل و او الم شه او ال غ كب ه ایقو ايه هًف ی جّىیكوالیD (.1381) ویؿهعمؿ لاؾه،ههؿی 

                        .11-21 َ ،3 ي ،12 ن ،رطايه ،«غكب( هایقوايه و هحىو ؾق ؾیگكی و ؼىؾ) ٌكق

 اه ام آذ اق يٍ ك و جًٝ ین هؤوى ۀ جه كاو، ،اهژام صژذیفۀ (.1378) اللهویؿقوض ؼمیًی، هىوىی 

                        .ؼمیًی

 ِ ؿای و فاقو ی و یب یب ی ؼب كی گفحماو همایىۀD (.1398) ؾیگكاو و ٠لی همكآباؾی، يىقی 
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 1 ي ،14 ن ای،رطايه هطالؼات ،«قهبكی ؼبكگاو هصله ايحؽابات ؾوقۀ پًصمیى ؾقباقۀ اهكیکا

                        .39-57 َ (،44 پیاپی)

 اهكیک ا ؾقی ایی ائحال  جٍکیل اؼباق پىًٌ ٌیىۀD (.1399) گىؾقلی هعىى و ههؿی هىٌیاق، 

 ول ۀؾویچ ه و ایًحكيٍ ًالای كاو ه ایو ایث اؼب اق گفحماو جعلیل) ٠ماو ؾقیای و فاقن ؼلیس ؾق

                        .69-111 َ ،33 ي ،9 ن خبزی، ػلىم ،«فاقوی(
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