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ی تلویزیونی انتخابات یازدهم هامناظرهتحليل محتوای کيفی 

 ریاست جمهوری از منظر توسعه سياسی
 

 1علی یعقوبی

 * 2زهرا خرازی آذر

 3علی دالور
 
 

 چکیده

ی هامناظرهفی تحلیل محتوای کی»ی پژوهشی با عنوان هاهیفرضاین مقاله به بررسی نتایج یکی از 

حقیق  ت. فرضیه پردازدیماز منظر توسعه سیاسی « جمهوری تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست

مزدهقا ی کاندیقدای پیقروز نتقبت بقه سقایر ناهابرنامقهاین است که رویکرد توسعه سیاسی در 

هقای روش تحقی ، تحلیل محتوای کیفی با شناسایی دو واحد تحلیل یعنقی نامزد برجتته است.

امعقه ممقاری در دسقترس، سقه منقاظره جاسقت.  سقااتتانتخاباتی و پاسخشان بقه هریقا از 

ی تحقیق ، هامقولهپس از تعیین اهداف و تلویزیونی انتخاباتی است که به صورت تمام شماری، 

، مزادی پانزده شاخصه از جمله تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شقفافیت االععقات، دموکراسقی

لقی بدسقت ممقد. سق   بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم، وحدت و انتجام م

 ه با رقبقایش،ی نامزد پیروز در مقایتهابرنامه تجزیه و تحلیل االععات این پژوهش، خُرد است.

ی م رح شده ی توسعه سیاسهاتیاولوتاکید بیشتری بر مفاهیم اصلی توسعه سیاسی دارد. از اهم 

 بر دموکراسی، ی، تاکیدبه مزادی بیان، مشارکت مدنی، شفافیت االععات توانیمی وی هابرنامهدر 

 .بهبود روابط خارجی کشور، ارتباط با جهان و حمایت از م بوعات اشاره کرد.
 

وسقعه تیازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، مناظره تلویزیونی، توسعه سیاسی،  :واژگان کلیدی
 تحلیل محتوای کیفی اجتماعی،

                                                           
 دانشگاه مزاد اسعمی، تهران، ایران دانشجوی دکترای علوم ارتباالات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات. 1

 دانشگاه مزاد اسعمی، تهران، ایران گروه ارتباالات واحد علوم و تحقیقات،استادیار و عضو هیأت علمی  .2
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 مقدمه

اسقی دارنقد، همقواره مقورد توجقه و ی سیهانظامبه دلیل نقشی که در جامعه و  هارسانه

ی سیاسی مردم ساتر، به عنوان رکن چهارم هانظامدر  تشانیاهمو به دلیل  اندبودهم العه 

همچنین به عنوان بازوی ارتباالی جامعقه در عصقر  هارسانه. شوندیمدموکراسی شناخته 

سیاسقی، دموکراسی مدرن به الور غیر متقتقیم در کنقار سقایر بقازیگران نظیقر احقزا  

ی هاخواسقتهی جامعه مدنی، نهادهقای صقنفی و غیقره بقه انتققان و انعکقاس هاسازمان

. همچنقین بقا بررسقی حکومقت و نققد پردازندیمی مختلف جامعه به حکومت هاگروه

ی سیاسی به بهبود عملکرد و پاسخگوتر ساختن نظقام هاتیفعالعملکرد من و نظارت بر 

 .کنندیمسیاسی کما 

انتخابات به عنوان بزرگترین ابزار و تجلی دموکراسی، خقود مشخصقه  از سوی دیگر

توسعه یافتگی سیاسی است که دربرگیرنقده چقرخش متقالمت ممیقز ققدرت، گتقترش 

ی مختلف و رشد نهادهای جامعه مدنی است. انتخابقات هاهیتنظارت مردمی، مشارکت 

ش خشونت دانتت، زیقرا تنها عامل در جهت اعتدان و مدارای سیاسی و کاه توانیمرا 

ی مختلف سیاسی است و این فرصت را هاتودهو  هاگروهکانان متتقیمی برای مشارکت 

ی نظام، تاثیرگقاار باشقند. هااستیسکه در تعیین رهبران و  سازدیمبرای شهروندان مهیا 

محور اصلی انتخابات، رقابت در جهت کتب و حفظ ققدرت اسقت. حکومقت در ایقن 

درصدد کتب مشقروعیت اسقت.  ،و مردم در انتخابات هاگروهمشارکت  فرایند از الری 

 .باشدیمنماد دموکراسی در دنیای امروز  نیتریاساسبنابراین انتخابات مهمترین و 

وظقایف خ یقری در جامعقه برعهقده دارنقد امقا در  هازماندر همه  هارسانهاگرچه 

ی ارسقانهی هقاتیفعاله گتترش ی انتخابات که اوج فرایند دموکراسی است، دورهادوره

و االععقات  نیازمند مگاهی ،دخالت در تعیین سرنوشت سیاسیو از منجا که  باشدیمنیز 

 دارند. مردمبه  بخشیمگاهی در اساسی ینقشهتتند که ها رسانه، این است

ی احقزا  و هادگاهیقددر عصر مدرن و جوامع بزرگ مهمترین ابزار انتققان  هارسانه

 نامزدهقا بققهبرنامقه ی کقه از اتو االععق مگاهی دهنده بقا تقوجه بقهرأیها هتتند. نامزد

در مبقارزات انتخابقاتی بقه ا هرسقانه. کنقدیمیکی از نامزدها را انتخا   مورد،دست مقی

ارتققباالی بققین  بقه عنقوان پقلو  ارتباالقات سیاسقیعوامل شکل دهنقده یکی از  عنوان
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از الققری   روند.بقه شقمار مققی ی دهنقدگانرأو  سیاسقیاتن و فع ی انتخاباتنقامزدها

و االععات تزم را برای شرکت در انتخابات و گزینش نقامزد  مگاهی ها شهروندانرسانه

و  رسقانیها نققش اساسقی در االع رسقانه رواین از .کنندمی نظر و م لو  کتب مورد

 زمان انتخابات دارنقد.در  گری و متقاعدسازی مخاالبانبتیج بخشی،مگاهی

امروزه ارتباالات سیاسی توانتته است با به کارگیری م بوعات، رادیقو، تلویزیقون و 

ی موفقیقت در کقارزار هاوهیشقی ارتباالی به این اشقکان جدیقد تعامقل و هارسانهدیگر 

یی ارائقه دهقد. هقاقالبسیاسی دست یابقد و م القب و محتقوای ارتبقاالی را در چنقین 

ی ذینفع سیاسی نیز با همین درک از سیاسقت هاگروهو سایر  هاتشکلا ، ، احزهادولت

با اشکان مدرن کنترن افکار عمومی به تشقوی   اندتوانتتههای سیاسی و زمینه عمل گروه

از  و ترغیب در جهت تولید رضایت برای ایجاد مشارکت و حفظ منقافع خقود بدردازنقد.

عات مربوط به فضای انتخابات و نامزدها بقرای تلویزیون، االع خصوصاًو  هارسانهالری  

از جنبقه االقع   اشگتقتردهگزینش بهترین کاندیدا به واس ه فراگیری و ضقریب نفقوذ 

 .ردیگیمی دهندگان قرار رأرسانی در اختیار 

ی ریاسققتی در هققانظامانتخققا  مققردم در  نیتققرمهمانتخابققات ریاسققت جمهققوری، 

ین انتخابقات، رئقیس دولقت را بقرای یقا دوره کشورهای دموکراتیا است. مردم در ا

ی انتخاباتی گتقتره وسقیعی از اقشقار جامعقه را در هارقابتو  کنندیممشخص انتخا  

و حکومقت بقرای افقزایش مشقارکت مردمقی مبقادرت بقه انجقام  هارسانهبرمی گیرد و 

 .ندینمایماقداماتی 

ی هابرنامقهجهقت ارائقه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسعمی ایران از 

تبلیغاتی و گتتره بازتا  این تبلیغات از اهمیت خاصی برخقوردار شقد. ایقن انتخابقات 

ی معرفی کاندیداها با امکقان جدیقدی همقراه هالمیفی تبلیغاتی و هابرنامه ارائهععوه بر 

ی جمعی کاندیداهای ریاست جمهوری من را پایه هامناظرهشد که صدا و سیما در قالب 

ریزی کرد. این مناظرات با اقبان عمومی مواجه شد و مردم توانتقتند در فضقای جمعقی 

حاصل از حضور همه کاندیداها، شاهد مباحثات و نظرات منها باشند. این ابتکار سقازمان 

بقا همقان سقبا و  ی انتخاباتی ریاست جمهقوری نیقزهارقابتصدا و سیما بعد از پایان 

 متنو  دیگر با حضور صاحبنظران ادامه یافت. متائلسیاق و حون موضوعات و 
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برای بررسی علل ترغیب و رفتار رأی دهی شهروندان به یا نقامزد انتخابقاتی، بایقد 

ی تلویزیقونی هقامناظرهعوامل متنوعی را مورد م العه قرار داد. تحلیقل محتقوای کیفقی 

یکقی از  برخقی از ایقن عوامقل را بررسقی نمایقد. توانقدیمانتخابات ریاست جمهوری 

ی پژوهش این است که کاندیدای پیروز انتخابقات، بیشقتر از مفقاهیم نقاظر بقر هاهیفرض

استفاده کقرده اسقت کقه بقا بهقره گیقری از رویکقرد تحلیقل  هامناظرهتوسعه سیاسی در 

محتوای کیفی و انجام پژوهش بعد از پایان یافتن انتخابات، توانتتیم به م العه و بررسی 

 من بدردازیم.

 

 مبانی نظری .1

هارولد تسون نقش سیاسی ارتباالات را فراتر از اعمالی چون اقنقا  و مبقارزات انتخابقاتی 

( کارکردهقای 1948« )ساخت و کارکرد ارتباالات در جامعقه». وی در مقاله معروف داندیم

 :کندیمارتباالات اجتماعی را به سه دسته ذیل تقتیم 

عققه دربققاره احتیاجققات، مخققاالرات و نظققارت: جمققع موری االععققاتی کققه جام -الققف

 بایتتی بداند تا به متایلش پاسخ گوید. هافرصت

همبتتگی: به کار بتقتن پاسقخ جامعقه در مقورد االععقات مربقوط بقه سیاسقت  - 

و متحون ساختن الگوها به نحقوی  هاتیمتئول، خود سازماندهی، توزیع قدرت و هایگاار

 که مورد نیاز است.

در مینده شقهروندان متقئون و مفیقدی باشقند و بزرگتقاتن نیقز جامعه پایری: تا  -ج

 (88:1381االراف یا شبکه از علوم و عقاید با یکدیگر هم پیمان خواهند شد. )شرام، 
این سه کارکرد را برای ارتباالات سیاسی که زیرمجموعه ارتباالات عمقومی اسقت، نیقز 

عات مربقوط بقه رویقدادها و متقائل ها با انتشار اخبار و االعتوان در نظر گرفت. رسانهمی

و منها را نتبت بقه  کنندیمسیاسی و اجتماعی، به شکل گیری ارتباط افقی میان مردم کما 

های سیاسی نیقز کنند. این کارکرد در تشکیل همگان و تصمیم گیریمرای یکدیگر م لع می

، انتققادات، ها قادرند با جمع موری و انعکقاس نظقراتسودمند است. از سوی دیگر رسانه

عقاید مردم و متئوتن، ارتباط عمودی میان متئوتن حکومت و مردم برقرار سازند. به این 

ها به عنوان ابقزاری سیاسقی در ایجقاد فرهنقا مشقارکتی و بقازکردن فضقای ترتیب رسانه
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سیاسی مناسب برای پیشرفت جامعه نقش مهمی را ایفا کنند و جامعه را به سقمت توسقعه 

 ت کنند.یافتگی هدای

ی از فرایندهاست که افراد، م الب و موضقوعاتی را در امجموعهجامعه پایری سیاسی 

ی سیاسی را بقه صقورت متقتقیم یقا غیقر متقتقیم کتقب هاارزشمورد سیاست مموخته، 

و واکنشقهای  هقانگرش، هابرداشت. همچنین فرایندی است که به درجات متفاوت کنندیم

 .(Rush,1992: 92) دهدیمسیاسی افراد شکل 

جامعه پایری سیاسی به دو دلیل برای سیاست شناسان جاا  بوده اسقت: نختقت من 

ی م رح از نظقر هادگاهیدو  هاتیفعالکه درصدد پیوند میان فرایند جامعه پایری و توسعه 

سیاسی بوده است. مورد دوم مربوط است به ایجاد ارتباط میقان شقهروندان و کارکردهقای 

ررسی ابعاد گوناگون جامعه پایری سیاسی و اینکه مردم چگونقه سیاسقت و نظام سیاسی. ب

، هقاخانوادهبر اسقاس نهادهقای متنقوعی همچقون  خصوصاً مموزندیمرفتارهای سیاسی را 

 .(130:1389)قوام،  باشدیمو احزا  سیاسی مدنظر  هارسانهمدارس، 

را در ارتباالات سیاسی قائقل ای ها نقش و کارکرد واس هتوان برای رسانهاز این رو می

شد. امروزه با چند وجهی شدن انتشار االععقات و اخبقار در عرصقه چقاک الکترونیقا و 

ها عاملی قوی برای تاثیرگااری بر سیاست هتقتند. ایقن تحقون در ای معتقدند رسانهشبکه

 اع ا کقرده« ای شدن سیاسترسانه»دنیای کنونی نقش قدرتمندی را به رسانه تحت عنوان 

است. در این رویکرد عصر میانجی شدن رسانه سدری شده است و رسانه قدرتمنقد عامقل 

خواهنقد بقا تقوده تعیین کننده رفتار سیاسی جامعه است. به الوری که سیاستمدارانی که می

مردم ارتباط برقرار کنند باید درباره زمان، زبان، قالب و حتی محتوای م الب سیاسی مقورد 

دست اندکاران من رایزنی کنند. در صورتی که در نقش میانجی، رسقانه  نظر خود با رسانه و

ای است که عملکرد من عبارت است از انتقان مفهومی از یا ارتباط گر به مخاالبقان واس ه

پایین و چند عامل ارتباالی و در نتیجه جایگزین مبادتت ارتباالی بین افراد است. در راب قه 

استقعن خود را از دست داده است و در مورد عملکقرد میان ارتباالات و سیاست، سیاست 

هقای متقابقل بقا کقنش ریتأثهای جمعی وابتتگی دارد و همواره تحت اصلی خود به رسانه

کنقد. رسقانه در ایقن قالقب، محتقوایی سیاسقی را بقرای می این رسانه شکل و ساخت پیدا

یی دارد. ارتباالقات کند و در رونقد سیاسقی دخالقت متقتقیم و بقه سقزاسیاست ایجاد می
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: 1377سیاسی حلقه ارتباالی بین سه بقازیگر دولقت، ملقت و رسقانه اسقت )محتقنیان راد،

247). 

-در انتخابات مزاد، رأی دهنده با توجه به مگاهی و االععی که از نامزدها به دسقت مقی

دهد. از این رو تزم است که این االععقات و مگقاهی در اختیقار منهقا ققرار مورد، رأی می

-های اصلی و متداون در االع  یابی و مگاهی از وضع کاندیداها، برنامقهگیرد. یکی از شیوه

های نامزدها اسقتفاده از رسقانه اسقت. رأی دهنقدگان از اخبقار تلویزیقونی، ها و شخصیت

-کنند و متائل زیادی را میها و مباحث و گفتگوهای تلویزیونی استفاده زیادی میروزنامه

 ریتقأثدیگر سیاستمداران و مشقاوران سیاسقی و ارتبقاالی منقان نیقز بقرای  مموزند. از سوی

کننقد. گااری بر نگرش رأی دهندگان از رسانه به عنوان کانان ارتباالی تاثیرگاار استفاده می

هقای ها از جملقه ماستقات ورزشقی و سقازماناین موضو  در مورد فعالیت سایر سازمان

هقا بقه صقورت مشقکار . اگر چه این سقازمانکندیم سنتی مرتبط با فعالیت زنان نیز صدق

توانند زمینه اقدامات سیاسی را ایجاد کننقد و بقرای اعضقای شوند، اما میسیاسی تلقی نمی

هقا در فرصتی جهت کتب تجقار  اجرایقی و مقدیریتی باشقند. ایقن سقازمان فعان خود،

 شقوندوان تهدید تلققی مقیمواقعی که منافع و اصون افراد فعان در من به خ ر بیفتد، به عن

McLean, 1996:137)). 

 

 سیاسی توسعه .1-1

کقه از  اندبرشقمردهی عوامقل مققتعدد برای یا سیتتم سیاسی توسقعه یافتقه،اندیشمندان 

بایقد اشقاره کقرد. مقدنی  جامعقه و توسعه مدنینهادهای استقرار  به توانیم هامن نیترمهم

برای  یای جزملزوماً مبین قاعده تعدد توسعه سیاسی،و مفاهیم م تقعاریف توجه داشت کقه

و  متفقاوت سیاسی در فرمیند توسعهگوناگون تجار  جوامع هرچند  باشد.جوامع نمی همه

فرهنگقی و  نظقام اقتصقادی، عوامقل البیعقی، های اجتمقاعی،ارزش برحتبویژه است و 

ه در مقورد فرمینقد توسقعه چاما من گیرد.این متغیرها قرار مقی تأثیر تحت جامعه، سیاسی هر

محدود شقدن  و کارمیی جامعه، تحرک افزایش دارد، جوامع عمومیت یبین تمامدر سیاسی 

تقویقت جامعقه مقدنی  ها و حقوق مدنی و در تحلیقل نهقاییافزایش مزادی قدرت دولت،

 .باشدمی
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سیاسقی  هقاینظام از هایی کققه در تققعاریف مختلقفتوان گفت با وجود اختعفمی

و  هقاویژگی وجقود دارد، دموکراتیقا( )غیقر و توسقعه نیافتقه )دموکراتیقا( توسعه یافته

ر و شقفافیت بیشقتری کمتق ابهقام از یافتقه های اصلی یقا نظقام سیاسقی توسقعههشاخص

در لیدتقت  پردازان همچقونبرخقی نظریقهکه های اساسی از جمله ویژگی برخوردار است.

 ، عبقارت اسقت از:اندبرشقمردهیی هقانظامبقرای چنقین « دموکراسی دایره المعارف»کتا  

رقابقت وجقود دارد و بقرای تصقدی  دولتقی، مناصقب ویژگی نختت اینکه بر سر احقراز

ه هیچ گروهقی کمناجبار و بی یا زور بدون استفاده از انتخابات منصفانه، ها،ها یا مقامسمت

ن ای دیگر ویژگی شود.هایی مشخص برگزار میدر دوره در جامعه حقاف یقا محروم شود،

سیاسقی  های مدنی و سیاسی وجود دارند تا صحت و انتجام مشارکت و رقابقتمزادی که

 یهاشاخصقه الور کلی از دید این گروه از متفکقران الرفقدار دموکراسقی  به .تضمین شود

حاکمیقت  و سقیاسی، مقدنی یهایمدنی و به تبع من مزاد جامعه هقمچون تققویت یمقهم

پارلمان  احزا ، مشارکت سیاسی، مداری،و قانون قانون اللبی،حقوق مدنی، متاوات مردم،

 یقا نظقام سیاسقی توسقعه یافتقه بقه شقمار و مشترک های اصلیو پارلمانتاریتم از مالفه

 .(11:1383)لیدتت، میندمی

در علقوم سیاسقی و  ععوه بر تعاریف متعدد توسعه سیاسی که یقا رونقد عمقومی را

، باید با مقوله توسعه به صورت یا داستان، روایت و مقتن برخقورد کندیماجتماعی دنبان 

کرد. بر این اساس توسعه به سادگی یا نظریه و یا خط مشی نیتت، بلکه در هقر یقا از 

م قاب  ایقن  .(220:1389)ققوام،  شقودیمدو شکل ماکور به صورت یقا گفتمقان تلققی 

یر بایتتی مفاهیم و مقوتتی همچون قدرت و توسعه را قدرت روایقت گقری ادبیات و تفت

ایقن  تقوانیم دانتت و در نتیجه تحلیل گفتمانی توسعه یا چرخش زبان شناسانه است و

و سخنان کاندیداهای انتخاباتی نیز بررسی کقرد. بقه ایقن منظقور در  هابرنامهرویکرد را در 

ش مفقاهیم م قرح شقده نامزدهقای انتخابقات در به دنبان سقنج یکی از فرضیات پژوهش،

و با تجمیع مققوتت  میابودهحوزه توسعه سیاسی، در قالب سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی 

در مناظره سیاسی، پانزده مقوله اساسقی در القرح مفقاهیم  خصوصاً، هامناظرهالرح شده در 

ن بقردن اختعفقات بقین از بقی -1مرتبط با توسعه سیاسقی اسقتخراج شقد کقه عبارتنقد از: 

 -3تقویقت دیدلماسقی خقارجی( )تعامقل سقازنده بقا جهقان  -2ی مختلف دولت هابخش

حقل مشققکل  -7مشقارکت مقدنی  -6 مزادی بیقان -5دموکراسقی  -4شقفافیت االععقاتی 
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تاکید بقر نظقام  -11دولت فراجناحی  -10حفظ منافع ملی  -9 امنیت سیاسی -8 هامیتحر

از جنبه منفقی )مخالفت با حز  گرایی  -13و انتجام ملی  وحدت -12جمهوری اسعمی 

حمایقت از م بوعقات و  -15و  ثبات و اسقتقعن کشقور -14و مخالف با توسعه سیاسی( 

 .هارسانه

 

 هارسانهمشارکت سیاسی و  .1-2

مشارکت سیاسی به معنای شرکت جتتن در سیاست اسقت. مشقارکت سیاسقی عبقارت از 

ن برای تاثیرگااری بر اتخاذ تصمیماتی است که توسط نماینقدگان رفتار و اقدامات شهروندا

به صورت اقدام و عملی در جهقت اعتقرا   تواندیمکه  ردیگیمو مقامات دولتی صورت 

و تغییر در نگرش تصمیم گیرندگان نتبت بقه موضقوعات مقورد  هااستیسبه نتیجه اتخاذ 

یا جامعه میزانی است کقه مقردم س   عمومی مشارکت در  .(139:1389نظر باشد )قوام، 

از حاصقل ضقر  تعقداد  تقوانیم. این میزان را ندیجویمی سیاسی مشارکت هاتیفعالدر 

ی سیاسی صورت گرفته، سنجید. البته این کمیقت بقه دسقت هاتیفعالافراد فعان در تعداد 

ی سیاسقی، هقاتیفعالممده یا کمیت محض ریاضی خواهد بود. اما مشارکت جتقتن در 

تاً پیچیده و نهایتاً مبهم است. این پیچیدگی و ابهقام ناشقی از سقاختار سیاسقت اسقت. عمد

ی دموکراسقی مقدرن، فهرسقتی از انقوا  سقنتی هاهیقنظردر کتا  مفاهیم و « منتونی بریچ»

ی دادن در انتخابقات ملقی و مراجعقه بقه مرای رأمشارکت سیاسی را ارائه کرده اسقت کقه 

اباتی، عضویت فعان در یا حز  سیاسی، اققداماتی در جهقت عمومی، تبلیغ و مبارزه انتخ

ی اجتمقاعی و هااسقتیسی مشورتی حکومت، هاگروهتغییر سیاست عمومی، عضویت در 

 .(Birch, 1993:81)زیتت محی ی است  متائل

مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای کارکردهای مشکار، پنهقان و پیامقدهای پقیش 

ا نشدنی اسقت: انتخقا  شقوندگان، انتخقا  کننقدگان و برگقزار بینی نشده و سه جزء جد

کنندگان. از بعد انتخا  شوندگان، گزینش شدن برای تصدی گری پتت سیاسی و کتقب 

ی سیاسی، از بعد انتخا  کنندگان برقراری ارتباط سیاسقی هایمشبر خط  ریتأثقدرت برای 

ی دادن( و از بعقد رأو مخفقی )با نخبگان سیاسی حاکم و غیر حاکم و اعمان نظر متقتقیم 

برگزار کنندگان کتقب مشقروعیت سیاسقی و بقاقی مانقدن در ققدرت از اهمیقت اساسقی 

کقه بقرای دسقتیابی بقه کارکردهقا و ابعقاد مشقارکت  .(316:1388برخوردار است )دارابی، 
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ی هقامناظرهتلویزیقون اسقتفاده کقرد کقه  خصوصقاًو  هارسانهسیاسی انتخاباتی، بایتتی از 

ی در جهقت ارتباالقات سیاسقی عمقل ارسقانهاباتی، به عنوان یقا محتقوای ارتبقاالی انتخ

 .دینمایم

ی جمعی دارای اهمیتی اسقتراتژیا بودنقد کقه هارسانهپیش از جنا جهانی دوم همه 

تابع معحظات مربوط بقه  هارسانهیکی از دتیل این امر ظرفیت منها برای تبلیغات بود. لاا 

ی در من دوره عمعً غیرسیاسی بقود. ارسانهالور کلی سیاست گااری مصال  ملی بودند. به 

ی و ارتبقاالی ققدم بقه مرحلقه جدیقدی ارسقانهپس از جنا جهانی دوم، سیاست گااری 

. ایقن شقدیمسیاسی بیش از متائل اقتصادی توجقه –گااشت که در من به متائل اجتماعی

وحیقه جمعقی و مگقاهی بقه چرخش علل گوناگونی داشت. یکی از مهمترین دتیقل من، ر

متائل اجتماعی زمانه بود که تا حدی در واکنش به رکود اقتصقادی و جنقا بقروز یافقت. 

اجتماعی دموکراتیا. این روند متقتلزم  –ی سیاسیهاشیگراهمچنین واکنشی بود به بلوغ 

سیاسقی در  –ی جمعقی بقرای زنقدگی اجتمقاعی هارسقانهی از اهمیقت ترتتهیشاارزیابی 

یی چون راب ه مشکار میقان مزادی هاهینظری بود. بعد از جنا جهانی دوم اتوده دموکراسی

م بوعات و متئولیت اجتماعی پدید ممد که معنی من تعهد به در دسترس قرار دادن اخبقار 

قابل اعتماد و مفید و االععات و فراهم کردن فرصتی برای مرای گوناگون بود تا بتواننقد در 

 .(48:1383، ئیلرا به گوش همه برسانند )ما کوعرصه عمومی صدای خود 

تضمین قابلیت دسترسی به خدمات برای شهروندانی که از درممد پایینی برخوردارند و 

ی دیداری را ندارند، حائز اهمیقت فقراوان اسقت. تجقاری سقازی هارسانهیا توانایی کار با 

کقه پیشقنهادهایی بقرای . هنگقامی ردیقگیمماثر خدمات عمومی در تضاد با این امر ققرار 

ی جدیقد صقورت هارسقانهدخالت دادن شهروندان در فرمیندهای تصمیم گیری از الریق  

، نباید بعفاصله به فکر همه پرسی یا مراجعه به مرای عمومی افتقاد. )امیرانتخقابی و ردیگیم

ی انتخابقاتی و فیلمهقای هقامناظره( بلکه اشقکالی همچقون برگقزاری 91:1390حیران نیا، 

بقرای همقه شقهروندان امکقان  توانندیمی متتند تحلیلی تلویزیونی، هامجموعهبلیغاتی و ت

 حضور در فضای افکار عمومی را فراهم نمایند.

ها و ادارات دولتی به همچنین جریان دو سویه االععات و ارتباالات از جانب حکومت

مقورد پخقش شهروندان و بالعکس، شرط مشارکت در یا جامعقه دموکراتیقا اسقت. در 

ها و خدمات االقع  رسقانی، گیرنقدگان بایقد دسترسقی خقود را بقه الیقف عمومی برنامه
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ای از منابع و افکار حفظ کنند و یا در صورت عقدم دسترسقی، امکقان دسترسقی را گتترده

ی دهنقدگان از همقه رأهمچنین بتیار ضروری است که  .(51:1383پیدا کنند )ما کوئیل، 

 نیاز دارند، برخوردار باشند. کشانیدموکراتحقوق  االععاتی که برای اعمان

تعهد حکومت به ایجاد زمینه مشارکت همگقانی و بقدون تبعقیض مقردم در انتخابقات 

ی را برای االقع  رسقانی بقه کتقانی کقه از محرومیقت و اژهیومتتلزم من است که تعش 

ویقژه افقراد بقی  ی نژادی یا قومی، فقرا بقههاتیاقلشامل زنان،  برندیمضعف خاصی رنج 

یی کقه هااستدتن نیترمحکمی جتمی به کار گیرد. یکی از هاتیمعلولسواد و افراد دارای 

ی عمقومی هادسقتگاهاین اسقت کقه  شودیمم رح  هارسانهدر حمایت از مالکیت عمومی 

ی االقع  رسقانی و ممقوزش اسقتفاده نماینقد. هابرنامقهاز این ابزار برای اجقرای  توانندیم

افراد محقروم ققرار دارنقد،  غالباًی رادیو تلویزیون ملی که در دسترس بی سوادان و هاشبکه

در حان حاضر شکل گیری  .(194-193: 1394)کارور،  کنندیمنقش مهمی در این امر ایفا 

ح  شهروندی االع  رسانی و مموزشی متقابقل یعنقی هقم بقرای شقهروندان و هقم بقرای 

هقای بهتقری رونیا، درباره امور اجتماعی و سیاسی گزینههای مزاد الکتها و بخشحکومت

هایی برای متائل ریشقه دار های فناورانه جدید خود به خود راه حلهتتند. هرچند فرصت

کنند. یکی از دتیقل ایقن نتیجقه های سیاسی و اجتماعات عرضه نمیمردم ساتری در نظام

ها به وجقود اراده سیاسقی در ین فرصتگیری عاقعنه مشاهده این امر است که استفاده از ا

-های سیاسی هنگامی که مردم امکان مقیشود. فعالیتمیان حاکمان و شهروندان مربوط می

-نمقی ترجاا ها بیان کنند، به ناگهان های خود را از الری  این رسانهیابند افکار و تصمیم

 .(106:1383شوند )ون دایا، 

 

 تلویزیون و انتخابات .1-3

 هابرنامقهی اصلی و متداون در االع  یابی و مگاهی از وضعیت کاندیقداها، هاوهیش یکی از 

 هاروزنامقهی دهندگان از اخبار تلویزیقونی، رأ. هاسترسانهو شخصیت نامزدها، استفاده از 

. از مموزنقدیمو متائل زیادی را  کنندیمی تلویزیونی، استفاده زیادی گفتگوهاو مباحث و 

گقااری بقر  ریتقأثمداران و مشاوران سیاسی و ارتبقاالی منقان نیقز بقرای سوی دیگر سیاست

. هرچند که کنندیمی دهندگان از رسانه به عنوان کانان ارتباالی تاثیرگاار استفاده رأنگرش 

تحقیقات اولیه در بررسی اثر تبلیغات سیاسی تلویزیونی بر مرای شهروندان مایقد تقاثیرات 
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ممریکا بقا تعبیقر  1940فی در م العه مرای انتخابات سان اندک بوده است و برلتون و ما 

ی ثابت سیاسی کقه ریشقه در محقیط خقانوادگی، هاشیگرابه « همگنی سیاسی گروه اولیه»

)سقورین و تانکقارد،  انقدکردهی دهنقدگان دارد، اشقاره رأزندگی شغلی و محیط فرهنگی 

ی دهندگان رأگااری بر رفتار  ریتأثاما مارتین هاروک معتقد به نقش رسانه در  (292:1381

در  هارسقانهاست و بر این باور است که با بوجقود ممقدن شقرایط چهارگانقه ذیقل، نققش 

 :شودیم ترپررناانتخابات 

 وقتی بین مردم و احزا  پیوند ضعیفی وجود داشته باشد. .1

 به من بدردازند. هارسانهوقتی که موضوعات جدیدی در انتخابات م رح شود و  .2

 اعتبار رسانه به عنوان منبع پیام بات باشد.وقتی  .3

هرقدر بحث سیاسی به صورت فردی و گروهی در جامعقه کمتقر باشقد، رسقانه  .4

 .(33:1386یر بیشتری دارد )خجیر، تأث

 نیتریعقالاصلی ارتباالات سیاسی است و از من به عنقوان  یهاحوزهانتخابات یکی از 

الی فرایند پیچیده کارزار انتخابقاتی توسقط . در شودیمکنش سیاسی مع وف به قدرت یاد 

کقه چقرخش متقالمت ممیقز ققدرت،  هاسقتدولتدرگیر از جملقه احقزا  و  یهاگروه

مختلف و رشد نهادهقای جامعقه مقدنی صقورت  یهاهیتگتترش نظارت مردم، مشارکت 

تی ی انتخابقاهقامناظرهدر بررسی شرایط برگزاری  توانیممنچه  (.47:1376تهام،ی)ب ردیگیم

به عنوان یا گفتگوی دو یا چند نفره پیرامون یا یا چند موضو  برشمرد، ناظر بر امکقان 

هرچقه  قاعدتاًبتط ابعاد مختلف یا موضو  از دیدگاه افراد دارای نظرات متعار  است. 

باشقد، جقاابیت بیشقتری دارد. حتقی اگقر خقود  ترمتعقار درباره موضقوعات  هادگاهید

)حیقدری و  شقودیمی افراد درباره من موضقو  شقفاف هادگاهیدموضو  نیز شفاف نشود، 

بقه  خصوصقاًکقه  دهقدیماز سوی دیگر تجربه تحز  در ایران نشان  .(1392سل انی فر، 

دتیل تاریخی، تجربه همکاری، رقابت، روحیه ائتعفی و سهیم کردن دیگران بتیار ضعیف 

نتیجقه گرفقت کقه بقین احقزا  و  انتویمبنابراین  (.49:1386و ناچیز بوده است )سالمی، 

 هامناظرهمردم راب ه ضعیفی برقرار است و این وضعیت به پر رنا شدن نقش تلویزیون و 

 .شودیماز جنبه اعتبار منبع منجر 

پقس از دو دوره تصقدی دولقت توسقط جنقاح  1392همچنین فضای انتخاباتی سقان 

نظرات، انتقادات و مسیب شناسی اصولگرایان برای جناح رقیب، فضایی را برای الرح نق ه 



250 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و دوم 

 1398تابستان 

 
 

وضعیت موجود پدید مورده بود و کاندیدای پیروز توانتت در چنین شقرای ی و بقا القرح 

ی انتخابقاتی هقامناظرهنق ه نظرات متفاوت از سایر نامزدها پیشی بگیرد. اقبان عمقومی بقه 

 شید.تلویزیونی به دلیل ماهیت ق ب بندی من به این فضا، گتتره و وسعت بیشتری بخ

 

 تحقیق پیشینه. 2

برلتون، تزارسقفلد و »ها در انتخابات توسط اولین تحقیقات انجام شده درباره نقش رسانه

توان به تحقیقی اشاره کرد که در سقان صورت گرفت. همچنین می 1944در سان « ما فی

در ایاتت متحده ممریکا با هدف بررسی نقش م بوعقات در تغییقر عقایقد مقردم در  1976

هقا انجام شد. ایقن بررسقی 1972و  1968وران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سان د

های شخصیتی کاندیقداها و وققایع نشان داد که الگوهای متداون م بوعات، تاکید بر ویژگی

 روزمره انتخاباتی است.

 کند یمهای تلویزیونی بریتانیا پرداخته و بیان کلمن در پژوهشی به بررسی مناظره

 هققا اشققکان رقابت سققایر هققا را بققیش ازمناظره مققردمر حققدود ده میلیققون نفققر از د کققه

تققلویزیون تماشقا  در گاه موضوعات انققتخاباتى راافراد  که هیچد. کردن تقماشاانتخاباتى

 را هقامناظرهنیز  جوانان. تماشا کردندرا تا انتها انتخاباتى  ها  تلویزیونىمناظره کردند،نمى

 بققا اینترنتقى خقانوادگی یقا به صقورت اغلب پس از مناظره، و جالب یافته بودند و دیده

مورد توجقه  هامناظرهها نشان داد که ینظرسنجپس از انتخابات،  اند.یکدیگقر بحث کرده

ها و واکنش نقامزدها بقه سقخنان سخنرانى. تر شودسهل هامناظره هندخوامى مردم بوده و

خواسقتند کقه مى هققمچنین پاسقخگویان .ها بیشتر شقودامقا بقحث ،رکمت رهبران احزا 

بیشقتر سقاان بدرسقند و  ،کنند دخالتوضوعات م در بقیشتر، حاضر در سالن مناظره افراد

مشقارکت سیاسقی مشخص شقد که  2010ها  تلویزیونى سان از مناظرهپس  نظر بدهند.

 (1392)کلمن،  .در انتخابات افزایش یافته است

  تحلیل گفتمان کارزار سیاسی نامزدهقای »( با عنوان 1387) یدشتگلپایان نامه مانا

هقای یلمفای یتهمقابا تکیه بر تحلیل « پیروز انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و نهم

رسد کقه دو یمدر تحلیل نهایی به این نتیجه  تبلیغاتی دو کاندیدا )خاتمی و احمدی نژاد(

رسی در ادبیات، نو  پوشش، نو  دیدگاه، جان کقعم، شقیوه اسقتناد، شقیوه نامزد مورد بر
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ی قابقل هقاتفاوتی پیشین و غیره با هم هادولتساخت فیلم، به کارگیری ضمیر ما، نقد 

 توجهی دارند.

  بررسقی گفتمقان نامزدهقای انتخابقات » عنوان( با 1387غفوری )پایان نامه مرش

های نامزدهقای یقهاالععهای انتخابقاتی و یانیقهبان به تحلیل گفتمق« نهم ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. وی با بررسی متون برنامه انتخاباتی هقر هفقت 

نامزد انتخابات، به توصیف ساختاری و تفتیر و تبیین متون مورد نظقر پرداختقه اسقت. و 

عین بیقان مشقکعت، بیشقتر بقر گیرد که اکثر کاندیداها در دور اون انتخابات در یمنتیجه 

ارائه برنامه خود متمرکز هتتند و تاکتیا تضعیف رقیب کمتر مورد استفاده بوده اسقت و 

ی قبل، بیشترین انتقاد را داشته اسقت. نققد هادولتهای یاستس فقط یکی از کاندیداها به

 وضعیت موجود در میان نامزدها برجتته بوده و همه از حرکت به سقوی وضقع م لقو 

ی اقتصقادی، یقا نقامزد بقر هاجنبقه. در این میان تعدادی از کاندیداها بقر اندگفتهسخن 

. اندشقدهی ایقدئولويیا متمرکقز هقابحثی سیاسقی و اقتصقادی و دیگقری بقر هابحث

، تفقاوت معنقاداری میقان کاندیقداها وجقود دارد. دو هابرنامههمچنین در اولویت گااری 

م استراتژی تدافعی و تهاجمی توام در عین نققد یکقدیگر را کاندیدای راه یافته به دور دو

 .انددادهمورد استفاده قرار 
  بررسی نققش اسقتفاده از »ی به امقاله( در 1392) یرحمتعباس بهنگویی و مجید

جمعی در میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بقا تاکیقد بقر انتخابقات ریاسقت  یهارسانه

همبتتگى و راب ه معنقادار  بقین تحقی  بیانگر نتایج . اندپرداخته« جمهوری دوره یازدهم

ها  جمعى و میقزان مشقارکت سیاسقى دانشقجویان در انتخابقات میزان استفاده از رسانه

سیاسقى  مشقارکت میقزان ،ها  جمعقى بیشقتر باشقدهرچه اسقتفاده از رسقانهباشد و یم

 د.کندانشجویان در انتخابات نیز افزایش پیدا مقى

 تحلیققل گفتمققان »( نیققز در مقالققه خققود بققا عنققوان 1392یی نیققا )رامققین شمتققا

ها  انققتخاباتى رسققانه ملقى دربقاره مققناظره داخلقى خبقر  ها ها و پایگاهخبرگزار 

ی تلویزیقونی پرداختقه اسقت. هقامناظرهبه بررسی نقاط ضعف و ققوت (« 1388-1392)

ا  در بازتا  گتقترده ساز  خود، به دلیل قدرت جریان ،ها  انتخاباتى رسانه ملىمناظره

 میققان در ایققن .داجتمققاعى دار ها ها  سققایبر  و شققبکهالققور رسققانهجقققامعه و همین

ها  خبقر  داخلقى بققه بیقان پیشقنهادها و انتققاداتى دربققاره ایقن ها و پایگاهخبرگزار 
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 ر این پقژوهشد اند.ها را بررسى کردهها پرداخته و نقاط قوت و ضعف این برنامهمقناظره

ها  انتخاباتى و سیاسقى صقدا و نحوه بازنمایى مناظره ،با استفاده از روش تحلیل گفتمان

ها  خبر  داخلى در بازه زمقانى ها و پایگاهسیما  جمهور  اسعمى ایران در خبرگزار 

 پقس از تحلیقل بقه عقعوه .ه اسقتمقورد ارزیابى ققرار گرفتق (1392-1388چهار ساله )

 11رسانه سقایبر  داخلقى، 30ها  محور اساسى از اخبار، مقاتت و گزارش 144 گفتمان

ها  سقایبر  داخلقى ها از نگاه رسانهمورد نق ه ضعف این مناظره 19مورد نق ه قوت و 

پیشقنهادها و نکقاتى در  بققخش پایانققى پقژوهش در ه اسقت وشناسایى و بررسقى شقد

هقا  انتخابقاتى و سیاسقى در   مناظرهها و ترسیم الگو  م لقوخصوص تقویت مناظره

 .رسانه ملى جمهور  اسعمى ایران ارائه شده است

 

 شناسی. روش3

 در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام تحقی  بهقره گرفتقه شقده اسقت.

ی مقتن از الریق  کدگقااری هادادهتحلیل محتوای کیفی روشی برای تفتیر ذهنی محتوای 

سیتتماتیا و مشخص ساختن الگوهایی اسقت کقه در نهایقت از مفقاهیم  البقه بندی شده

. به عبارت دیگر تحلیل محتوای کیفی روش رهیافت تجربقی و روشقمند شوندیمبرساخته 

ی امرحلقهی هامقدناز الری  قوانین تحلیلقی مقتن و  اشیارتباالتحلیل یا متن در زمینه 

لیقل اسقتفاده از رویکقرد تحلیقل د (Mayring, 2000)بدون کمی سازی شقتابزده اسقت. 

محتوای کیفی در این پژوهش من است که پیام نامزدها در قالقب منقاظره دربردارنقده پقیش 

 توانقدینمی متعددی اسقت کقه اسقتفاده از روش تحلیقل محتقوای کمقی هاهیتو  هانهیزم

بقه شقمارش فراوانقی  صقرفاًتحقی  باشد. چقرا کقه بقا روش مقاکور  سااتتپاسخگوی 

یی کقه بقه کقارگیری ایقن هانقهیزمپرداختقه و از تحلیقل  هامناظرهی تهی در بتتر هانمدلو

و در نتیجه اعتبار پژوهش مقورد  شودیم، غفلت سازدیمدر صحنه مناظره را تزم  هامدلون

تجزیقه و تحلیقل  توانقدینمی اسقت کقه اگونقه. موضو  تحقی  نیز به ردیگیمتردید قرار 

و روند تولید معنا در مناظره تلویزیونی نامزدها که در بتتر جامعه و مماری صرف را بدایرد 

در چارچوبی شامل همه نامزدها در سه جلته مناظره صورت گرفته است، برای رسیدن بقه 

 اظهارات کاندیداها با روش تحلیل محتوای کیفی قابل بررسی است. ترینهانی هاهیت
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بقه  سقاانلیل یعنی نمایندگان و پاسخ بقه هقر در این تحقی ، با استفاده از دو واحد تح

جامعه مماری، سه مناظره تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاسقت  .میپردازیم هامناظرهبررسیِ 

، نمونقه گیقری انجقام باشقدیم. به دلیل اینکه جامعه مماری در دسقترس باشدیمجمهوری 

بقه منظقور  ر گرفته است.نشده و به روش تمام شماری، کل جامعه مماری مورد بررسی قرا

ی تحقیق  بقا اسقتفاده از هامقولقهکتب االععات، پس از تعیین اهداف و مشخص ساختن 

. س   تجزیه و تحلیل االععقات در ایقن میپردازیم هامناظرهروش تحلیل محتوا به تحلیل 

 پژوهش، خُرد است.

 

 تحقیق سؤاالت. 4

بقه موضقو  توسقعه سیاسقی پرداختقه  بیشتر سااتت( کدامیا از نامزدها در پاسخ به 5-1

 است؟

 اند؟تر پاسخ دادهیاستنباال سااتتبه  هامناظرهکدامیا از کاندیداها در  (5-2

 اند؟ها، تا چه اندازه وضعیت موجود را مسیب شناسی کردهکاندیداها در مناظره (5-3

 

 های تحقیق. فرضیه5

یقروز در مقایتققه بققا رقبققایش هققای کاندیققدای پرویکقرد توسققعه سیاسققی در برنامقه (1-6

 است. تربرجتته

 تر پاسقخ دادهیاسقتنباال سقااتتکاندیدای پیروز در مقایته با رقبایش در مناظره، به  (2-6

 است.

 کنند.ها، وضعیت موجود را مسیب شناسی میکاندیداها در مناظره (3-6

 

 ی تحقیقهاافته. ی6

م مرتبط با توسعه سیاسی بقه کقار رفتقه ی تحقی ، در مرحله نختت مفاهیهاافتهدر بخش ی

ی هریقا از کاندیقداها هاصقحبتدر سه مناظره تلویزیونی مشخص شده و تکقرار من در 

ی توسقعه هاشقاخصمشخص شده است. سدس در مرحله بعد با ارتباط دادن ابعاد اصقلی 

 ی نامزدهای انتخابات به بررسی برخی از مصادی  م قرح شقده توسقعههابرنامهسیاسی در 

 پرداخته شده است. هامناظرهسیاسی در 
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 ی توسعه سیاسی بر حتب نامزدهاهاشاخصمفاهیم اصلی  .1 شمارهجدون 
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 ی توسعه سیاسی بر حتب نامزدهاهاشاخصمفاهیم اصلی  .1 شمارهنمودار 

 

ثبات هر جامعقه سیاسقی بقه مشارکت سیاسی از مهمترین مفاهیم توسعه سیاسی است. 

سیاسی با سق   نهادمنقدی سیاسقی من جامعقه بتقتگی دارد. میقزان  راب ه س   مشارکت

نهادینگی سیاسی در جوامع دارای س   پقایین مشقارکت سیاسقی، بقه مراتقب کمتقر از من 

باشد. در صقورتی ثبقات سیاسقی مند می ای است که از س   مشارکت باتتری بهرهجامعه

پقایری و ، پیچیقدگی، ت بیق شود که به موازات افزایش مشارکت سیاسقیجامعه حفظ می

با توجه به دو مالفقه مشقارکت  هانتینگتون انتجام نهادهای سیاسی جامعه نیز فزونی گیرد.

سیاسقی را بقه دو گقروه عمقده مقدنی و  یهقاسیاسی و نهادینه شدن فعالیت سیاسی، نظام

ینقه کند که در گقروه نختقت نتقبت نهادتقتیم می( بهره از نهادهای مدنیبی)« پراتورین»

پقایین  مشقارکتمیقزان نهادینه شدن بقه نتبت بات و در گروه دوم  مشارکتمیزان شدن به 

)هقانتینگتون،  باشندتر میثباتتورین بیارپتر و جوامع ثبات است. در نتیجه جوامع مدنی با

برخقی نظریقه پقردازان علقوم  مشارکت سیاسی دارای س وح مختلفی اسقت. .(1392:107

را شامل شهروندان غیرفعقان )مشقارکت سیاسقی  مشارکت سیاسی س وح مختلفسیاسی، 

دهنده، فعاتن کامل و  کنندگان محدود، فعاتن عمومی، متخصصین رأیغیرفعان(، مشارکت

 .(,1979:127Prewitt (دندانفعاتن مبارزات انتخاباتی می
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در مناظرات انتخاباتی این دوره، حتقن روحقانی از جهقت القرح موضقو  مشقارکت 

 سی در باتترین رده قرار دارد.سیا

  تا بقا اعتمقاد کامقل  میمشارکت همه مردم فراهم کن یرا برا نهی: زمیروحانحتن

 یمشقارکت تنهقا بقرا نیقمشقارکت کننقد و ا یو اجتمقاع یاسیمختلف س یهادر بخش

در همه امور مردم حضور فعان و مشارکت داشقته باشقند تقا  بهمن نباشد. 22 ایانتخابات 

 مت انتجام و قدرت ملی حرکت بکند.کشور به س

  خقود را  یققدرت داخلق دیبا یالمللنیحل و فصل متائل ب ی: برایروحانحتن

اسقت کقه  یدولقت فراجنقاح ایق جقادیا لهیبقه وسق یقدرت داخل تیتقو .میکن تیتقو

ان بقه یب یدادن مزاد لهیبه وس یقدرت مل .کارشناس استفاده کند یهارویاز همه ن تواندیم

بقا مشقارکت  هانهیحضور همه مردم در همه زم لهیبه وس یقدرت مل .شودیاهم ممردم فر

بقا  ریو سقدس بقا تقدب میخود را بتاز یاون قدرت مل دیبا. شودیمحق  م و حضور فعان

 .مییسخن بگو ایدن

  تمام امور الب  اصل ششم  باًیتقردر نظام جمهوری اسعمی ایران : یروحانحتن

)ره(  امقامو اداره کشقور البق  مراء مقردم اسقت.  مردم است یمرا یبر مبنا یقانون اساس

این  اتفاقاًو  حفظ شود تشیو هم اسعم تشیهم جمهور یاسعم یجمهورکه  خواستیم

، انتخاباتی است که هم برای شقوراها اسقت و هقم دهدیمرخ خرداد  24انتخابات که در 

ی بزرگ امام هاراثیماز که یکی  است ینید یساترمظهر مردمبرای ریاست جمهوری و 

 بود.

البته محمدباقر قالیباف و محمدرضا عقارف نیقز از مفهقوم مشقارکت مقدنی در ارائقه 

 :اندگرفتهی خود بهره هابرنامه

  :باشقم،  عزیزمقان باشد که در خدمت ملت نیبنده بر ا ریاگر خمحمدباقر قالیباف

فقراهم  نقدهیدولت م یکاربا بنده و هم ی همتصادتوسط منها و حماسه اق یاسیحماسه س

فصل مماده شقده  24در  ازدهمیدولت  یبرا یکه برنامه مدون دهمیرا م نانیاالم نیشود. ا

 را محاسبه کنیم. هالحظهو  نباشند یفیمردم در بعتکلاز روز بعد که 

  :خودشقان  ینیو د یبه فرهنا اسعم بندیبه هر حان مردم ما پامحمدباقر قالیباف

و  یدانشقگاه اکقزمقردم نهقاد، مر یهاو سقازمان یمردم یتوسط کارهاباید  نیهتتند و ا

که دولت  نیهم دارد و ا گرید یرگااریتاث ایالبته به نظر من  .فتدبیمردم اتفاق  یهاتوده
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کنقد تقا اعتمقاد  یبدهد که اعتمادساز یدرست یبتواند در رفتار خودش و کارکردش الگو

، هاهیخواهقد شقد کقه توصق شقتریاً توجقه مقردم بمن وققت حتمق .بشود هیسرما نیمهمتر

 کنند، انجام دهند. جیکار بت نیا یبرا تواندیم که یامکانات و هاتینصح

  :نداشقته  یگقرید زیقجز دغدغقه مقردم چ میدار یادغدغه اگرمحمدباقر قالیباف

در دولقت  دوارمیقام یولق م،یحقرف بقزن ادیز میبود ریروزها ناگز نیا که هر چند م،یباش

اقدام کنم و کار انجام دهم تقا حقرف بقزنم. بقه خقاالر  شتریام بمثل کارنامه گاشته ،ندهیم

بر حققوق ملقت اسقت و مقا از فرهنقا نهقج  دیمن تاک تیاولو ،اعتماد و مشارکت مردم

و  تیقبقه دنبقان حققوق حاکم ،میحقوق مردم را نقدهاون تا که  میگرفت ادیرا  نیالبعغه ا

 .میدولت نرو

  حقاکم شقد کقه  یاسقابقهیب یتقیامن یفضقا ریاخ یهادر سان :عارفمحمدرضا

 ی فرهنگقی و سیاسقیهقاتیفعالدر  و کاهش مشقارکت انیدانشجو یزگیانگیب اشجهینت

 یهقاتیاجقازه فعال یدانشقگاه یهاو تشکل انیدانشجو یبه برخ یکه حت ی. به الوردبو

داشقته باشقند، در  تقتیبایمیی من جایگقاهی کقه دانشجو یهاتشکل... .دانندینم یصنف

 یهاتشقکل نیقاز ا ینداشقتند و در برخق یعمعً حضقوری سیاسی و فرهنگی هاتیفعال

فضایی بقود کقه دانشقگاه بقا من روبقرو بقود.....  .کرده بودند لیها تع دانشگاه ییدانشجو

ی خل  شود و دانشجو همیشه نقش محوری داشته. دانشقجو اسیس ماسهح باتخره بناست

مققام  دیهمواره مورد تاک یشیمزاداند یهایکرسگروه مرجع بودند، ... بله،  و دانشگاه یا

. گزارشی هم م رح شد در شورای عالی انقع  فرهنگی که چرا بوده است یمعظم رهبر

اسقت کقه در  ی رهبری بوده. روشقنهادغدغه؟ یکی از هایکرساز این  شودینماستقبان 

ظر خودش را بدهد، بحقث کنقد، جقدن کنقد کقه بیاید، ندانشجو ی اینکه تیامن یفضایا 

ضرورت سنش است، ضرورت دانشجویی هتت، باید هزینه بدهقد. خقب معلقوم اسقت 

و  اصقعح بشقودفضقا  نیا واقعاًکه  میدواریما ام. و دهدیمرا از دست  اشزهیانگدانشجو 

مشقارکت تقا دانشقجویان بتواننقد ان شقا ا... بقا  برداشقته شقودی بر سر دانشگاه تیامن نگاه

 بیشتری کارها را دنبان کنند.

  را متقاعقد  انیام که دانشقجوکرده یسع هادانشگاهتمام در  : منعارفمحمدرضا

 انیدانشقجومتقاله امقروز ایقن اسقت کقه وجود داشته باشد.  یحداکثر ارکتکنم که مش
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را  بحقثکقه  دبیایق شیپق یی کارشناسیفضا .میعبور کن از گاشته فععً دیاند. باداده نهیهز

 م رح کنیم.

  همه دست به دسقت هقم بقدهیم تقا ان شقا ا... ایرانقی مبقاد و : عارفمحمدرضا

ی پیشرفت و تعالی کشور را با همدلی و همقاهنگی همقه هابرنامهسرفراز داشته باشیم. و 

 شا ا... دنبان کنیم و به نتیجه برسیم. نظامانی داخل هاانیجر

امعقه قوتت حوزه توسقعه سیاسقی اسقت. جشفافیت االععات و مزادی بیان از دیگر م

سق حی از بقه  نهادهای سیاسی، حوزه سیاسی را ظارت مردم برننهادینه کردن  بتواند با باید

 در و سقاان کقرد بتقوان همچقون اشقخاصسیاسی هقم نهادهای از که  برساند پاسخگویی

عالیقت ضقمانت تقداوم ف شفافیت االععاتی و مجازات قرارداد. مورد احراز تخلف،صورت 

اهمیقت از به الور کلی  ،ارتباط جمعی یهامنها در حوزه سیاسی، مزادی م بوعات و رسانه

جهقان نشقان داده اسقت کقه شقفافیت در . تجربه چند دهه گاشقته خاصی برخوردار است

ها بقه دسقت مزادی واقعقی در رسقانه که تنها با برخقورداری از ،سیاسیاالععاتی نهادهای 

مفاسد سیاسی و اقتصقادی بقاز کشیده شدن به دام را از سیاسی  یها، احزا  و گروهدیمیم

 .داردیم

اراده م بوعات نیز از شرایط نیل به توسقعه سیاسقی اسقت،  خصوصاًو  هارسانهمزادی 

 سق   وبقا هقر در فشقار یهقاگروه وجقودبه رغم  هارسانهرای حمایت از مزادی دولت ب

 .دیمیتوسعه سیاسی بشمار م م در نیل به، گامی مهبگیرند هرگونه ابزاری که به کار

حتن روحانی در مقایتقه بقا رقبقایش تاکیقد بیشقتری بقر شقفافیت ، هامناظرهدر این  

 االععاتی و مزادی م بوعات دارد:

  :سر از کجا در مورده اسقت؟  یاردیلیفتاد سه هزار م دینیاکنون ببحتن روحانی

 .میبقده یها و م بوعقات مزادبقه رسقانه دیقبافتاد در این جامعه نباشد،  میخواهیماگر 

اکتفقا  یرسقم یهقابه نظارت دینبا .میریفتاد را بگ یجلو دیبا ،میداد یبه منها مزاد یوقت

 .میکن

 وقتقی  از امقور را یاریاست که بتق نیدر دفا  از خود: راه حل ا یروحان حتن(

و  یاحرفقه یهانو به انجم میقانون شفاف کن لهیوسه ب (کندیمرا دولت وضع  هااستیس

چه اشکالی دارد که ما یا نظام صنفی برای پیشکتوتان بخقش . میکن ی واگاارصنف نظام
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 هقامنهنر، سینما، روزنامه ایجاد کنیم و تشکیعتی داشته باشند؟ وقتی قانون شفاف باشد، 

 من بخش را بهتر کنترن کنند. توانندیمخودشان 

  :اصقحا  فرهنقا  شقودیباعقث م یفرهنگق یامن بودن فضقا ناحتن روحانی

از سانتقور  یو نگرانق اسقت مقوردی از من ب یاریداشته باشند که بت یخاالر یهادغدغه

به  شودیرا م نیحاف کرد. قوان شودیرا م یضرورت ندارد و برخ یداشته باشند که برخ

 .داشته باشند تیکرد تا اصحا  هنر بتوانند خعق نیشفاف تدوصورت 

 :اندپرداختهعلی حداد عادن نیز به مقوله شفافیت االععات محتن رضایی و غعم

 و بتقیاری از  نظقام و فرهنقا ینقدارم کقه رسقانه ملق یانتظار چی: من هییرضا

 ملقت ایقرانمقان  یدولت کند. من به گاشته نقد دارم. رسانه مل یفدای دیگر را هاارزش

دولقت را نققد  مایس و در دولت من هر وقت صدامان نظام است. مان مردم است. است. 

خقود را  یهقاتقا حرف کنمیمنتقدان را دعقوت مقلی در عین حان و کنمیم  یکند، تشو

من این را مثبت مقی دانقم کقه بود.  میپاسخگو خواه زیبزنند و من و دوستانم در دولت ن

نظام مقدس جمهوری اسعمی نقد و اعترا  و فریاد کشیدن را به جامعه ما برگردانقد. ... 

دولقت هقم  قاعقدتاًالبتقه از مردم دفا  کنقد.  کنم کهیمی را تشوی  رسانه مل حتماًلاا من 

 ییهقامن در دولت خود مناظرهحقی دارد. دفا  از دولت و دفا  از مردم به جای خودش. 

که  ییهابا گروه صدریمناظره بعد از انقع  را من و بن نیاولچون را برگزار خواهم کرد. 

اثر بتقیار خقوبی . میگااشتو دیگران مثل فرخ نگهدار  ،کرده بودندبه گنبد کاووس حمله 

 کقه دندیترسقیمما اینقدر دوستان  دینبا ،هم مناظرات خو  بود 88در سان هم گااشت. 

لاا ضمن تشکر از مدیران و کارکنان صقدا و . ی بشودجمع یوگوبه گفتتبدیل مناظرات 

و  تیشقفافت را بقه کشقور برگقردانیم. سیما ان شا ا... دن و جرئقت پیقدا کننقد، منقاظرا

جمهقوری ارکقان نظقام  نیتقرمقردم محرم ، بقدون شقامیکن پیادهصراحت را در جامعه 

 هتتند.اسعمی 

  :را از دولت شرو  کنم ییراستگوکه  دهمیقون ممحتن رضایی. 

  ی مققای روحقانی و مققای جلیلقی را کقه گقوش هاصحبترضایی: من هم اتن

اتن حرف بزنم یا نزنم؟ اگر حرف نزنم ایقن ظلقم بقه  واقعاًفتم که گیمکردم، با خود یم

تصمیم گیری مردم است. اگر حرف بزنم باتخره اینها همه دوسقتان مقا هتقتند و بقدون 

کنم. اما اجازه بدهید کقه مقن یمشا اگر من دولتی تشکیل بدهم از همه دوستان استفاده 
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ی خوبی هم هتت، حات ننشینند در مینقده به صراحت حرفهایم را بزنم، این تجربه تاریخ

صداقت دولتمردان ایران را با  اتفاقاًبگویند اینها نشتتند پته همدیگر را رو کردند. این میز 

زننقد و خقود مقردم جمقع بنقدی یمدهد که متائلی که داشقتند را حقرف یممردم نشان 

 رف نزنیم.کنند، حیمکنند. لاا نباید بگوییم چون دشمنان سوء استفاده یم

  :میها دروغ نگوکه به من دهمیبه مردم قون مغعمعلی حداد عادن. 

یی که براساس مقوله مزادی بیان در سقخنان کاندیقداها ارائقه شقده، هابرنامهبیشترین 

 :باشدیممربوط به حتن روحانی و محمدرضا عارف 

  :ی بیقان زادو امکان نقد مزاد وجود داشقته باشقد. اگقر م انیب یمزاد دیباروحانی

و  رادیقاسقت کقه ا ینقد به عنقوان نعمتق و شودینم  یما تصح یریگمینظام تصم ،نباشد

 .کندیرفع م ،شودیرا که گرفته م یماتیتصم اشکان

  :متقئوتنه را  یمزاد ی،است کقه در همقه ابعقاد زنقدگ یدوم مزاد متالهروحانی

انتخابقات بقا یقا در  نکقهیا ایقنظرشان را اععم کننقد باید که  ییجا . یعنیاحتاس کنند

حضقور مقردم در  یمزاد ،از مقوارد یکنند که متاسفانه امروز برخ دایتمام حضور پ یمزاد

 .شودیم، گرفته تتین یازیکه معتقدم به من ن یهایریگیانتخابات با سختصحنه 

  باید دنبالش باشقیم. شقما )محمقدباقر قالیبقاف( مقی  انیب یمزاد می گویم کهمن

از بعقد ه بودم، تتادیشاه ا یروبرو ،در زمان شاه بان مزادی بیان نبودم. من کهگویید من دن

 انیب یالرفدار مزاد. من که همیشه تتادمیاهمیشه  ونیافراال یروبرومن هم در تمام موارد 

 .بودم

حتن روحانی در ادامه م الب خود، مقوله مزادی بیان را با اشاره به بیانات مقام معظقم 

ی خقود را متقتدن هابرنامقهو به ایقن صقورت انتقادهقا و  دهدیمقرار  رهبری مورد تاکید

 :سازدیم

  :انقدکرده دیقتاک یشیاند مزاد یهایکرس یبه برگزار یمقام معظم رهبرروحانی ،

یا فضای مزادی که دانشجویان به راحتی بتوانند حرف بزننقد، سقخن  مینیبینمما امروز 

 را م رح بکنند. متائلشانبگویند و 

 یکه مدنظر مقام معظم رهبقر یشیمزاداند یهایکه کرس میدار فهیما وظحانی: رو 

 و از منها استفاده کنیم. میاوریرا به وجود ب ،است

 :کندیموی در تشری  مقوله مزادی بیان، به مزادی م بوعات نیز اشاره 
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  ها و م بوعقات به رسانه دیبافتاد در این جامعه نباشد،  میخواهیمروحانی: اگر

 .میریفتاد را بگ یجلو دیبا ،میدادی به منها مزاد یوقت .میبده یمزاد

ی بر مزادی بیان دارد و در چنقدین اژهیوی خود تاکید هابرنامهمحمدرضا عارف نیز در 

 کنقدیممورد مزادی بیان را بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و قانون اساسی کشور الرح 

 :کندیمتای توسعه کشور ارزیابی و مزادی بیان و م بوعات را در راس

  :یمقام معظم رهبر دیهمواره مورد تاک یشیاند مزاد یهایکرسمحمدرضا عارف 

. گزارشی هم م رح شد در شورای عقالی انققع  فرهنگقی کقه چقرا اسقتقبان بوده است

 ی رهبری بوده.هادغدغه؟ یکی از هایکرساز این  شودینم

  :کقه در جمهقوری اسقعمی  دیقگویم یسققانون اسانهم اصل محمدرضا عارف

نقد. یعنقی ریپانا ایقتفک گریکدی، از یارض تیتمام و وحدت و استقعن ی ومزاد ایران،

هقیچ مققامی حق   دیگویممزادی را در کنار تمامیت ارضی قرار داده، در انتهای این اصل 

با وضقع هر چند مشرو  را  یهایمزاد ی کشور،ارض تیحفظ استقعن و تمامنام  بهندارد 

ی مشرو  در قانون دیقده شقده، یقا در هایمزادجایگاهی که  سلب کند. و مقررات نیقوان

 منکقهمگقر اصل بیتت و چهار هتت که نشریات و م بوعات در بیقان م القب مزادنقد، 

 .کندیمی اسعم یا حقوق عمومی باشند، که تفصیل من را قانون تعیین مبانبه مخل 

 و  در قانون اساسی اشقاره کردیقد. مققام معظقم محمدرضا عارف: به مزادی مشر

استفاده  یقانون اساس یهاتیاز همه ظرف شرفتیپ یبرا دیکه بااشاره کردند  راًیاخی رهبر

 نیم و این را جزو تکالیف کاندیداها دیدند.ک

 را، مزادی را بقر البق  انیقب یمزاد مقردم را، رشد نهیزم دیبا محمدرضا عارف: ما 

 نیم.کفراهم  یقانون اساس

در صورتی که مفهقوم مزادی بیقان در سقخنان سقایر نامزدهقا بقا ایقن وضقوح م قرح 

ی محتن رضایی با اولویقت دادن هاصحبت. حتی در بعضی موارد مانند بخشی از شودینم

 :دهندیمبه متائل اقتصادی، این مقوله را کم اهمیت جلوه 

  :تنهقا به عنوان  یخواهیبه مزاد ماکه  میبگو دیبا زین یمزاد دربارهمحتن رضایی

. میمتتقر کن کشوررا در  ینهاد مزاد ه دنبان این هتتیم کهما ب .میکنینمنگاه احتاس  ای

و همچنین مموزش و تربیتی اسقت کقه  هاهیروی از قوانین، مقررات، امجموعهنهاد مزادی 

صقد ثقل ایقن نقه م رمزادی را در دن جامعه بکاریم. اگ دباید از ابتدا شرو  بشود تا ما نها



262 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و دوم 

 1398تابستان 

 
 

 یحقاکمتاسقفانه ها صحبت عضی ازب خواهد ماند.باقی شعار  ایتنها  یسان گاشته مزاد

. کشمکش بقس اسقت میدعواها را حل کن نیهم میخواهیکه ما م یدر حال .از دعوا است

 .مردم مشکل نان دارند

و بقا بیقان اینکقه  بقردیمسید محمد غرضی مفهوم مزادی را توأم با محدودیت به کقار 

 :کندیم تربرجتتههمراه با ضرر باشد، به نوعی جنبه منفی من را  تواندیممزادی 

  :نیقا ،ردیقو قاعده جامعه را در بر بگ ترعیکه قتمت وس ی می گوییموقتغرضی 

 یقا انبعقاثاسقت کقه بتوانقد از  نیا یو حد مزاد شودینامحدود م یادیتا حد ز یمزاد

را ف قرت  یمنتقل شود. محقدوده مزاد یجتماعا ترعیوس یا انبعاث به اجتماعیکوچا 

 یمنتفق دشود، خود بقه خقو ریو غ شیباعث ضرر به خو ی. اگر مزادکندیم فیانتان تعر

 لیقتمام ابنقاء را در ذ تواندیاست که م یعیوس یاجتماع یدر اسعم، مزاد ی. مزادشودیم

و  انیقب ین از مزاد. سقخدینیبیرا م یمزاد یمعن یغرب یدر کشورها یوقت .خود قرار دهد

که به شدت مورد اعتقرا   کندیکه جا  م یبه تعداد افراد نهایحد ا شود یم بوعات م

 .تتیمورد تعر  نی هیچ اسعم یو مزاد استجوامع 

 :کندیمسعید جلیلی نیز به نوعی مزادی در دوره اصعحات را ناکارممد معرفی 

  و  کنمیچند نکتقه عقر  مق من. شناسمیرا به انصاف م ی: من ایشانلیجلسعید

کقه  یچنقد مقورد نیق. ادیرا م رح کرد یبحث مزاد یلی. شما خشنومیشما را م  یتوض

بحقث دو جنقاح  خقواهمینبود؟ نم یمزاد ،دیبود تیکه شما در متئول یوجود دارد زمان

. چرا در زمان دولت شما هقر اعتقرا  کنمیخاص را م رح کنم، بحث مردم را م رح م

 ؟شدیم یریتدبیوضع با من برخورد و ب نیدتربا ب یاجتماع

 اعتقرا   ای یقچنقد نفقر وقتق رمی: در سقمیلقیجل د؟یمثان بزن شودی: معارف

چهقار نفقر و در  روزمبقادیچهار نفقر. در ف اهیکشته شدند؟ هشت نفر. در ا ،شد یاجتماع

. دیگقر اسقت ری: بقاتخره تقدبیلقیجل دولقت بقود؟ ریتقص هانی: اعارف نفر. ایسبزوار 

 ریقز یانتظقام یرویق: نعقارفهای استان، همه زیر نظر... ینتأمها، یاستاندارباتخره اینها 

 ؟نظر دولت است

  ها را ببینیم، ما ین. اهاستیاستان و استاندار ینتأم ینظر شورا ری: زیلیجلسعید

 ریقکه همه برخوردهقا ز ینه. در صورت دییگویرا م نیحات ابرخوردها را توضی  بدهیم. 

. حقات کقه زنمیمق یگقریاستان است. مثقان د ینتأم یوزارت کشور و شورا نظر دولت،



263 

 

 

 

 

تحل   محتوای 

ک فطططططططط  

ی هططططامناظره

تلویزیطططططون  

انتخابططططططا  

یازده  ریاست 

جمهططططوری از 

منظططر توسطط ه 

 س اس 
 

 ا... یقم رح شقد؟  یدار از کستاره یدانشجو د،یکنیدار را م رح مستاره یبحث دانشجو

 ی،مزاد مییگقو یمق یوقتق ؟من موقع چقدر بود یاعدالت رسانهی، ارسانه یدر بحث مزاد

؟ بقود یچقه کتقان اریقها در اختحجقم رسقانه .است هیه بقامکان دادن ب هم از من یبخش

 یاشقهرها و روسقتاها چققدر سقهم رسقانه هقا،تیاقوام، اقل نیهم درصدش چقدر بود؟

شقدند.  یارهیقزنج بقهخاص بقود کقه معقروف  یامن دست عدهدرصد  90-80 ؟داشتند

 ن شود.دنبا یبه خوبادی  در مص دیبا شودیکه م رح م ییهاحرف میبگو خواهمیم

غعمعلی حداد عادن ضمن انتقاد از سانتور، بحث فتاد ناشی از مزادی را بقه صقورت 

 .کندیماستفهامی الرح 

  و هقم در کتقوت  یکقه هقم اسقما روحقان یروحقان یعادن: مقا حدادغعمعلی

در  نیهتتند و همچن یاشاره کردند که نگران باورها و اعتقادات فرهنگ ،هتتند یتروحان

 تقتم،یهم مدافع سانتقور ن . بندهکردندیم یاظهار نگران یلیمتائل خ نیا مورد سانتور و

 ایقکتقا   ی، در یقااثر هنقر ای رکه اگر د کنمیساان م یدکتر روحان یمن از مقا یول

جامعقه  یاخعقق یهاهیو پا هاشهیر ایشود بو مقدسات اهانت  ینید یبه باورها لمیفیا 

وارد من کتا  یقا فقیلم که  دیدهیاجازه ممیا دولت  شما به عنوان رد،یگبمورد هجوم قرار 

مقن  دهیبه عق ؟دیشویمانع نمکنید، یعنی ینمسانتور و  ندک جادیها شود و فتاد اخانواده

 است. یمهم اریمتئله بت نیا

  کقه مقن هقم قبقون  تتین یگر جمع کردن منتن راه درست: اعادن حدادغعمعلی

چقه  دیبا ندیاصعح شود، خو  است دوستان بگو دیو قانون با میدارم، خو  عمل نکرد

 خواست با ما بکند؟ یدشمن هر کار ت،یو امن یکه به اسم مزاد میرها کن ایم م؟یکار کن

یکی دیگر از مفاهیم مربوط به حوزه توسعه سیاسی، گتترش احزا  و کارکردهای من 

د. کنقخعصقه مقی هانتینگتون زندگی سیاسی در جوامع غربی را در وجود احزا . باشدیم

احزا  سیاسی در جریان نوسازی همقه جوامقع معاصقر، چنقان نیقروی مهمقی را تشقکیل 

نیز ادموند برک. کننددهند که الگوی ویژه نوسازی هر کشور را کامعً احزا  من تعیین میمی

اند که با یکدیگر متحد شده و بر مبنقای اصقون گروهی از افراد جامعه، حز »معتقد است 

)محمقدی « کوشقندمورد قبون همه منهاست، برای حفظ و توسعه منافع ملی می هک خاصی

 .(34: 1355نژاد،
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، معرفی نامزدهقا در انتخابقات، شکل دادن به افکار عمومیشامل   احزاکارکرد مشکار 

احزا  دارای جهات مثبقت و . شودیم هاشوندگان و اعمان نفوذ بر من انتخا  دهیسازمان

از کارکردهقای مثبقت و منفقی هتقتند. از مهمتقرین کارکردهقای مثبقت  منفی و برخوردار

 عمقومی، برخقورد سیاسقی و یهااسقتیتدوین س چون مواردی به توانمی احزا  سیاسی

کقردن مقردم در صقحنه و بقات  حاضرو سالم  سیاسی رقابتایجاد فضای  ازحکومت، انتقاد

کقاهش مقردم، ی سیاس مگاهی زایش، مموزش سیاسی جهت افسیاسی شهروندانبردن درک 

 نهادهقای توسقعه بقا مدنی جامعه تقویت مقننه، قوه اعتبار افزایشخ ر استبداد قوه مجریه، 

حکومت پارلمانی، تضقمین دموکراسقی و  تتهیل دیگر،یک به افکار کردن نزدیا ،اجتماعی

یت، همققاهنگی و انتققجام ملققی، مشققروع، نجققات کشققور از بحققران و خ رهققای بققزرگ

پایری، تبدیل حکومت البقاتی به حکومت مردمی، تقویت ققانون و روحیقه نظقم و جامعه

سقاتری در جامعقه  انضباط در جامعه، تغییر و نوموری، تتهیل حکومت نخبگان و شایتته

اشاره کرد. مخالفان احزا  نیز معموتً مواردی چون غیرالبیعی بودن حقز ، ایجقاد تفرققه، 

اللبقی، خقرد  دن استعدادها، تشوی  ریاکقاری و دورویقی و فرصقتسازی و کنار ز تصفیه

کردن فردیت و هویت انتان، ترجی  منقافع حزبقی و گروهقی بقر منقافع ملقی و جمعقی، 

. )محمقدی مورنقدرا از جمله معایب حز  به شقمار مقیغیره نظری اعضای حز  و  تنا

ثبقاتی یار زیقادی از بقیتوانند تقا حقدود بتقنهادهای سیاسی و احزا  می (56: 1355نژاد،

سیاسی و بحران امنیت ملی جلوگیری نمایند. منظور از نهادینه شدن فراینقدی اسقت کقه از 

پایری، پیچیقدگی، اسقتقعن و  یابند. ت بی ارزش و ثبات می هاهیها و روالری  من، سازمان

از  احقزا  سیاسقی مقانع. از سقوی دیگقر باشقندمقی انتجام از جمله معیارهای نهادینگی

انتخابقات  سقویناهنجقار شقده و من را بقه  سقوی متقیرهایانحراف مشارکت سیاسی به 

 کننده در انتخابات نیرومندتر باشند،د. از این رو هرچه احزا  سیاسی شرکتنکنکانالیزه می

 شود.مرای بیشتری کتب می

نامزدهقای انتخابققاتی، محمدرضقا عققارف بیشقترین تاکیققد را بقر وجققود احققزا  در  از

 تخابات و اداره کشور دارد:ان

  و نیروهقای  میاداشقتهی اارزنقدهی مختلف مقا دسقتاوردهای هادولتعارف: در

هتتند که باید برای پاسقخگویی بقه نیازهقای مقردم از همقه منهقا  هادولتی در ابرجتته

 یسقازندگ ،یموسقوجنقا  مققای مهنقدس و استقامت دولقت  یداریمن پا .میاستفاده کن
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و پشقتکار  یخقاتمجنا  مقای دولت  یاللبحاصع ،ی رفتنجانیهاشمی جنا  مقادولت 

در همقه ایقن  ،خقواهم دادققرار م کقار یرا مبنقا نژادیاحمدجنا  مقای دولت و فعالیت 

از تجربیات اینهقا  میکنیمی وجود دارند، که ما ان شا ا... سعی ابرجتتهنیروهای  هادولت

 استفاده کنیم.

زا  را ضروری دانتته اما معتقد است کقه در اداره کشقور حتن روحانی نیز وجود اح

به این معنا که هر فردی که شایتقته جایگقاهی باشقد را بقدون در  کندیمفرا جناحی عمل 

 .ردیگیمنظر گرفتن جریان فکری وی در امور کشور به کار 

  :نیقااداره شقود، جنقاح واحقد بقه  یجنقاح به صقورت فقرا دیدولت باروحانی 

کشقور  شقرایط نیقکقه در ا میکنار بگقاارفعاتن و مدیران جامعه را از  یمینمعناست که 

 را متحمل خواهد شد. یضرر بزرگ

  :تیقخقود را تقو یقدرت داخل دیبا یالمللنیحل و فصل متائل ب یبراروحانی 

از  توانقدیاسقت کقه م یدولت فراجنقاح ای جادیا لهیبه وس یقدرت داخل تیتقو .میکن

 .اس استفاده کندکارشن یهارویهمه ن

علی اکبر وتیتی و غعمعلی حداد عادن نیز با توجه به ایقن کقه هقر دو نماینقده الیقف 

، به ضرورت وجود احزا  در امور کشور بر اساس شایتقته سقاتری باشندیماصولگرایان 

 اعتقاد دارند.

  :با سعی  مختلف سیاسی استفاده بشود کقه  متخصص یروهایاز ن دیما باوتیتی

 .از وجود منها محروم نماند دولت

  در  ییاصقولگرایقا  اناًیاگر اح .کرد یانحصاراللب دیقبون دارم که نباوتیتی: من

 و بقه نظقام بنقدیو پا نیمتد از افراد کارممد، متعهد، ،ردیگیقرار م یجمهور استیسمت ر

شقما هقم . یمنکن مین الور جامعه را تقتیاستفاده کند و ا دیبا هیفق تیو وت یقانون اساس

 انیرا کردنقد کقه بعقداً اصقولگرا یکقار نیهقا همقدر دولت اصعح اللبقان من دیقبون کن

 .خبرها نبود نیا ی قبلیهاات در دولت و دادندجوابشان را 

غرضی به صراحت با تحز  مخالف است و وجود احقزا  را مخقالف شقأن انققع  

 .داندیماسعمی، امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
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 ظلم بقه انققع  ، هاگروهبه احزا  و  رانیا یاسعم یجمهور فروکاستنضی: غر

مقردم را در مقدار انققع   کقه کندیم جا یا تیحاکم رایاست، ز تیاست. نقض حاکم

 است. یرهبرامام و  انقع  وشأن خعف  نیا. مینگاه دار

 اده از اسقتف ءسوی سیاسی و هاگروهبه  هامدمعدم انتجام داخلی و تکیه : یغرض

و  ی خقودهادگاهیقبر د هیبا تک هاتیرسانده که شخص نجایبه ارا کشور  ،مختلفی هامقام

 .زنندیم ی اجتماعی مکتتبه دارند به تمام منافع ملت ضربههاتیحما

  غرضی: میا این میه قرمن، سوره مبارکه مومنون، کل حز  بما لدیهم فرحون، نفی

 احزا  است یا نیتت؟

مبقرا  هقاجناحف و محتقن رضقایی نیقز هقر دو خقود را از احقزا  و محمدباقر قالیبا

ی سیاسی افراد هاشیگرا، ولی معتقدند که در اداره کشور باید بدون در نظر گرفتن دانندیم

 عمل کنیم.

  یزدگاسقتیچه کار به کقار س م،یاقتصاد را حل کنبحث ست ی بناوقتقالیباف: ما 

ناگزیریم دغدغه مردم که بیکاری است رهقا  گریدشود،  نگونهیا یزدگاستیاگر س م؟یدار

ایقن اسقت  حرفشان. مردم انداللبان چه کار کردهو اصعح انیگرااصول مییبگو نکهیاکنیم. 

و دغدغقه مقردم  بقردیمدر اینجقا حق  را از بقین  اخقتعفکه مشکل ما را حل کنید. لاا 

شقهر اون را  یم. شقوراتهران مشغون به کار هتت یمن اتن در شهردار .شودیمفراموش 

زمقان  یاما در شورا اختعف سیاسی نابود کرد و شورا را منحل کرد. .دیدر نظر داشته باش

 چیشورا حضقور داشقتند امقا هق نیاللب و اصولگرا در اجناح اصعح دواز هر ا حضور م

پس اختعف اساس کار است و ریشه من در سیاست زدگی است. البتقه مقا نبود.  یاختعف

که ممقده،  هاگروههرکدام از . میما حز  ندار چون م،یبرو شیر اساس سند برنامه پب دیبا

 ی عمل کرده است.اقهیسل

 امقا تجربقه گاشقته نشقان داده .: رفتن به سمت وحدت، اساس کار استبافیقال 

و  انیاصقولگراچقه چقو و چقه راسقت، چقه کقه  در عرصه سیاست داخلقی مخصوصاً

اند و رفتقار عمل کرده نیعمعً خعف ا ،میکنیمنگاه  شانیهاکارنامهوقتی به  اللباناصعح

 د؟یکن هعمل مقابل نیبا ا دیخواهیم یاند. شما به چه روشداشته ی و سیاسیجناح

  تقوانمیام و مدعواها نبوده نیکدام از ا چی: خوشبختانه من جزو هییرضامحتن 

بقودم کقه اصقولگراها را  یخقاتم یمقا دورهداشته باشم. من نه جزو  یتر یقضاوت صح
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اللبان را کنقار بگقاارم و بودم که اصقعح نژادیاحمد یمقا میکنار گااشته باشم، نه جزو ت

 یتوانمند، کارممد یروهاین یریکارگه ب یمن برا اریمعدو را قبون ندارم.  نیکدام از ا چیه

 و قبون داشتن نظام است.

  :یاز چقه جنقاح یه چه کتقک تتیمهم ن میجا به بعد برا نیا ازمحتن رضایی 

ایقن دو ویژگقی خقود ها استفاده خواهم کقرد. خاالر از همه اقوام و جناح نیاست به هم

، یعنی افرادی که توانمندی داشقته و نظقام را قبقون داشقته باشقند. سقابقه دهدیمانتجام 

 مدیریتی من همین است.

  :مقا  دیقبا .اندختته شده یاسیس یهاکشمکشاین ز مردم از وامرمحتن رضایی

 نی. هرچنقد در بقدهقدیجقوا  نم ییو اصولگرا یاللباصعح تیری. مدمیده انیبه من پا

هقا من هاز همق تقوانیکقه می و افقراد بقدی هتقت اللبان افراد خوبو اصعح انیاصولگرا

کقار  میتقوانیم ی و افراد کارممدشان دور هم جمع بشوند، مامشروط بر قبون داشتن رهبر

، میبه خاالر خدا و مردم بنا را بر ح  مردم بگااربیاییم . پس هیمام ددر کشور انج یبزرگ

 مردم.بر محور 

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع7

منچنان که در چارچو  نظری م رح شد  الرح مقوتت مربوط به حوزه توسعه سیاسقی و 

کقه  ی تلویزیونی و در سایر مباحثاتیهامناظرهاجتماعی خارج از جنبه نظری و اجرایی، در 

ی از گفتمان سقازی و نشقانگر اجنبه، ردیگیمصورت  هارسانهدر حوزه عمومی به ویژه در 

قدرت روایتگری است. توسعه یا روایت و یا اس وره است که نوعی منفعقت را دنبقان 

ی م رح شقده، هاگزارهشناسانه است تا رأی دهندگان را با و بنابراین چرخشی زبان کندیم

 بگاارد. ریتأثرفتار انتخاباتی ایشان اقنا  نماید و بر 

یی که در حان مبارزه با یا گفتمان حقاکم هتقتند، از الریق  هاگفتمانمجموعه  اساساً

و از جنبه شرایط عمل برای هویت یابی در مقابقل گفتمقان حقاکم تقعش « غیریت سازی»

به یا برنامقه . در چنین فرایندی است که گفتمان توسعه از یا ابزار تحلیلی تبدیل کنندیم

ی هقارقابت. سقابقه تقاریخی گقرددیمو الرح ایدئولويیا و در نهایت یا موضع سیاسی 

گفتمانی این دو جریان سیاسی نیز موید این وضعیت اسقت. منچنقان کقه گفتمقان اصقعح 

یی چون قانون، مزادی، جامعه مقدنی و مقردم، هادانی گاشته نیر با کما هادورهاللب در 
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اد کرد تا در مقابل ساختارهای معنایی جریان اصقون گرایقی ققرار داده و نظامی معنایی ایج

انتجام و هژمونی من را با چالش مواجه سازد. همچنان حوزه معنایی دیگری که بقا عنقوان 

ی سیاسی گاشته در مقابل هارقابت، توانتت در برخی شودیمکلی توسعه سیاسی شناخته 

در  شقانیکلی هااستیساصون گرایی در راستای  حوزه معنایی توسعه اقتصادی، که جریان

ی بازسازی اقتصادی دنبان کقرده بودنقد، پیشقی گیقرد. هااستیسدوره سازندگی و پیگیری 

ی انتخابقاتی نیقز بقین نامزدهقای منتتقب بقه هقارقابتاین پیشینه تاریخی در این دوره از 

خقی تغییقرات ادامقه ی سیاسی شناخته شده جمهوری اسعمی هرچند بقا بقروز برهاانیجر

 یافته است.

ی هر یا از نامزدهای انتخابقاتی دوره یقازدهم ریاسقت جمهقوری بقه هایبنداولویت 

 بندی شده است:شرح ذیل دسته

  محمد باقر قالیباف  تعامل سازنده با جهان، شفافیت االععاتی، دموکراسی، مزادی

ی سیاسقی هابرنامهود در های خیتاولوبیان، مشارکت مدنی، وحدت و انتجام ملی را از 

 کند.یممعرفی 

  ی خود به دنبان مردم محوری، حفقظ و تقویقت نظقام هابرنامهمحمد غرضی  در

جمهوری اسعمی ایران و وحدت و انتجام ملی است، وی به شدت با وجقود احقزا  و 

در کشور مخالف است و منها را خ ری بقرای انققع  اسقعمی و نظقام سیاسقی  هاجناح

 داند.یمکشور 

  ی مختلقف دولقت، تعامقل هقابخشمحتن رضایی  از بین بقردن اخقتعف بقین

سازنده با جهان، شفافیت االععاتی، دموکراسی، حل مشکل تحریم و دولت فراجنقاحی را 

 کند.یمهای سیاسی خود م رح یتاولواز 

  علی اکبر وتیتی  تعامل سازنده با جهان، مشارکت مدنی، حل مشقکل تحقریم و

کنقد و تاکیقد بقر حفقظ و تقویقت نظقام یمی خقود بیقان هابرنامهجناحی را از دولت فرا

 جمهوری اسعمی ایران دارد.

  سعید جلیلی  مشارکت مدنی، حفظ منقافع ملقی، وحقدت و انتقجام ملقی را از

 داند.یمهای خود در توسعه سیاسی کشور یتاولو

   مایققت از هققای خققود را دموکراسققی، مزادی بیققان، حیتاولومحمدرضققا عققارف

 داند.یمم بوعات، مشارکت مدنی، دولت فرا جناحی و ثبات و استقعن کشور 
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  غعمعلی حداد عادن  تعامل سازنده با جهان، دموکراسی، مزادی بیان و مشقارکت

 ی خود الرح کرده است.هابرنامهمدنی را در 

ز در ی پژوهش، رویکرد توسعه سیاسقی در سقخنان کاندیقدای پیقروهاافتهبا توجه به ی

ی توسعه سیاسی م رح شقده مققای هاتیاولوبوده است.  تربرجتتهمقایته با سایر نامزدها 

روحانی مزادی بیان، مشارکت مدنی، شفافیت االععاتی، تعامل سازنده بقا جهقان و تقویقت 

دیدلماسی خارجی، حل مشکل تحریم و حمایت از م بوعات بقوده اسقت و ممقار بدسقت 

 .باشدیمن فرضیه تحقی  ای دییتأممده نیز گویای 

کاندیدای پیروز در مقایته با سایر  تریاستنباالی هاپاسخفرضیه دیگر پژوهش بر مبنای 

نشقان داد  هاپاسقخنامزدها بوده است. مقایته جداون توزیع فراوانی س   تجزیه و تحلیل 

وده و اسقتنباالی بق –شده مقای روحانی توصقیفی  ارائهی هاپاسخ( 56.8که بیش از نیمی )%

در س   توصیفی بوده است. در صورتی که این نتبت در کاندیقداهای دیگقر  هاپاسخبقیه 

 دییقتأکه این فرضقیه تحقیق  نیقز  دهدیمبوده است. این بررسی نشان  (38.8در حدود )%

 شده است.

 60نامزدهای ریاست جمهوری دوره یقازدهم در منقاظرات انتخابقاتی تلویزیقونی و در 

، انقدپرداختهح شده در مناظره سیاسی به مسیب شناسی وضعیت موجود درصد م الب م ر

( م الب م رح شده در مناظره اقتصادی که در 43.18این در حالی بود که این نتبت در )%

ی چالشی بوده است، به مسیب شناسقی وضقعیت هاحوزهشرایط سیاسی وقت از مهمترین 

 موجود اختصاص یافته است.

ی القرح هابرنامقهفرضیه برجتته بودن رویکرد توسعه سیاسقی در بنا بر منچه بیان شد 

. از دیگقر ردیقگیمققرار  دییقتأشده کاندیدای پیروز در مقایته بقا سقایر کاندیقداها مقورد 

فرضیات این پژوهش، استناد به مواد قانونی )اعم از قانون اساسی، سند چشم انقداز بیتقت 

دها بود که نتایج بدست ممده از تحلیل محتوای ساله و سایر اسناد باتدستی( در سخنان نامز

ی هاشاخصقهی ارائه شده از لحاظ استناد به قانون نیز با رویکقرد نقامزد پیقروز در هابرنامه

 توسعه سیاسی مشابهت دارد.

تبدیل به رقابقت  عمعً 1392فضای رقابت سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری در سان 

و مفصل بندی گفتمان اصقعح اللقب بقا تکیقه بقر  دو گفتمان اصعح اللب و اصولگرا شد

ی قانون، اصعحات، مزادی، توسعه سیاسی و جامعه مدنی توانتت از گفتمان موجود هادان
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پیشی بگیرد. همچنین کقه سقایر نتقایج پقژوهش نمایقانگر من اسقت بقرخعف دو منقاظره 

سقیب شناسقی فرهنگی و اقتصادی، در مناظره سیاسقی تمرکقز کاندیقداها بقر م -اجتماعی 

وضعیت موجود بوده است که این موضو  نیز الیف نامزدهقای اصقولگرایان را بقه واسق ه 

تصدی دو دوره ریاست جمهوری به چهره منتتب به این گفتمان، در شرای ی قرار داد کقه 

برای مسیب شناسی وضع موجود، تضقعیف رقیقب و  هامناظرهنامزد پیروز بتواند از فرصت 

 ی خود استفاده کند.هاامهبرنالرح انتقادات و 
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