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  چكيده

در نظام .  رود شمار مي هاي دموكراتيك به نظام گيري ساختار سياسي در  كان مهم شكلانتخابات از ار
حضور اثرگذار مـردم در   هاي راه ،استساالري ديني   مردمنظريه كه مبتني بر نيزجمهوري اسالمي   

توجه به جايگاه . بيني شده است صورت مستقيم و غيرمستقيم پيش  تشكيل تمامي نهادهاي قدرت به
صورت عام و كاركرد رسانه ملي در نظام جمهوري اسالمي       ها در تحقق مشاركت سياسي به      رسانه

 رسـانه ملـي را در انتخابـات مختلـف آشـكار              كننـده   صورت خاص، اهميت مضاعف و تعيين       به
  .سازد مي

 ويژه به بررسـي جايگـاه   طور بهاين مقاله فارغ از نقش ساير نهادهاي مؤثر در بحث انتخابات،     
  .پرداخته است ارائه راهكارهايي در اين زمينه  وملي در تحقق مشاركت سياسي شهروندانرسانه 
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  مقدمه

 هـاي   گيـري سـاختار سياسـي در نظـام           يكـي از اركـان مهـم شـكل         كه انتخابات  از آنجا 
 ادعاي داشتن نظـام  ، همه كشورهايي كه به درستي يا نادرستي     رود  شمار مي   بهساالر    مردم

 در نظـام سياسـي      نحـوي    بـه  انتخاباتي را     نظامپذير و مردمي را دارند، ناچارند         مشاركت
تـرين ابـزار     مهـم ، عمـومي از طريـق انتخابـات   رايواقع، مراجعـه بـه آ   در. خود بپذيرند 

 عنـوان    بهرا   انتخابات   برگزاري سال   بيش از صد  سابقه  كشور ما   . استمشاركت سياسي   
 مشاركت مستقيم مردم در ايجاد نهادهاي حاكميتي نظير مجلـس در تـاريخ              رايابزاري ب 

اي،   چنين سـابقه وجودفارغ از نحوه برگزاري انتخابات در اين دوره طوالني،      . خود دارد 
ز پيـروزي   پـس ا بـويژه . كنـد   صحيح اين پديده را ايجـاد مـي  راييافتگي اج توقع سامان 

 همـه   گيري، ايجاد و تداوم     انقالب اسالمي ايران و حضور جدي و ملموس مردم در شكل          
  .است مؤيد آن ، انتخابات سراسري30هاي حاكميتي نظام كه برگزاري نزديك به  بخش

در چهار بخش تنظـيم     حاضر   مقاله   ،شده   از مباحث طرح    به دركي جامع   نرسيد رايب
مـشاركت در   ايـن    به مفهوم مشاركت سياسي و جايگاه        تاهيكودر ابتدا اشاره    . شده است 

ها در مشاركت سياسـي      نقش تأثيرگذار رسانه    و سپس  خواهد شد نظام جمهوري اسالمي    
مـورد بررسـي قـرار      جمهوري اسالمي     نقش ويژه رسانه ملي در انتخابات مختلف نظام        و

ـ    راي ب  پيشنهادهايي پايان نيز در  . خواهد گرفت   ارائـه  هـاي انتخابـاتي    ت ارتقاي كيفي فعالي
  .خواهد شد

  مشاركت سياسي

بـا  .  آن ذكر شـده اسـت      رايمتعددي ب هاي    عريفجمله اموري است كه ت     مشاركت سياسي از  
گيري آن پس از تحـوالت دوره رنـسانس در غـرب              توجه به جديد بودن اين مفهوم و شكل       

ـ   ارائه هاي  تعريفهاي مدرن بود، در اينجا برخي از           ملت ـ  دولتكه حاصل ايجاد      راي شده ب
  .شود مرور مياين مفهوم 
ي نـد رايفرا   مـشاركت سياسـي      ، از انديشمندان مشهور علـوم سياسـي       ،1شرامايكل  

بـه  . شـود  هـاي جامعـه توزيـع مـي       كه طي آن قدرت سياسي ميان افراد و گـروه          داند  مي

                                                      
1. Michael Rush 
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هـاي فعـال و خواهـان مـشاركت سياسـي از حـق                 كه تمامي شهروندان و گروه     اي  گونه
ي أرذاري، ارزيابي، انتقـاد، اعتـراض، اظهـارنظر، و          تگگيري، سياس   تخاب شدن، تصميم  ان

   .)123  ، ص  1377  ترجمه صبوري،ش،را(مند باشند   بهرهدادن
ـ          ،به بيان ديگر    انتخـاب رهبـران     راي مشاركت سياسي به معناي تـالش شـهروندان ب

ـ      خويش، شركت مؤثر در فعاليـت    گذاشـتن بـر    أثيرهـا و امـور اجتمـاعي و سياسـي و ت
 ،واقـع   در .)522 ، ص   1383،    آقابخـشي  (اسـت بندي و هدايت سياسـت دولـت         صورت

 آن از طريـق ها و اعمـالي اسـت كـه شـهروندان      اي از فعاليت  مشاركت سياسي مجموعه  
فيرحـي،   ( صدد نفوذ در نظام سياسي يا حمايت از حكومت و سياست خاصي هستند             در

 به سه شكل    ، علوم سياسي معتقدند افراد يك جامعه       برخي صاحبنظران  .)44 ، ص    1382
  :مختلف با نظام سياسي رابطه دارند

  و رفتار خود را بر     دانند  ميبرخي تنها وظيفه خود را حمايت و حفاظت از دولت           . 1
 از نـوع مـشاركت      اين افراد  مشاركت   .كنند  اساس نيازها و تقاضاهاي حكومت تنظيم مي       

  .حمايتي است
ها و     تصميم كم  دستيا  حكومتي   اصالح يا تغيير نظام      راير تالش ب  برخي ديگر د  . 2
  .هستندهاي آن  گيري جهت
. طرفانـه دارنـد     ، مواضع انفعالي يا بـي     شده ياداي ديگر نيز برخالف دو گروه         عده. 3

بعضي از نويسندگان سه نوع رفتار سياسي فوق را به دو دسته مشاركت عام و مشاركت                
  .)34 ، ص  1377زاده،  سيف ( دان انفعالي تقسيم كرده

   سلسله راياين مفهوم دا  . مورد مشاركت سياسي، سطوح آن است      نكته مهم ديگر در   
 ميزان شدت و ضعف مـشاركت  از سطوح متعددي تشكيل شده است كه     مراتب است و    

  .كند را تعيين ميسياسي افراد 
  :ترين اين سطوح عبارتند از  مهم،بندي در يك جمع

   شركت در گزينش و انتخاب مسئوالن سياسي و اجتماعي دادن ويأر. 1
 ،هاي سياسـي و نقـد و ارزيـابي عملكـرد نهادهـا              آزادي بيان و شركت در تشكل     . 2

  مسئوالن و ساختار حكومتي
  هاي سياسي و فعاليت آزاد انتخاباتي  و كرسيها براي احراز سمتنامزد شدن . 3
  ساختاري ندخالت و مشاركت در تغييرات و اصالحات درو. 4
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 ش،را(نهادهـا و سـاختارهاي نظـام حكـومتي          در   تغييرات بنيادين    به ايجاد اقدام  . 5
  .)124ـ130 ، صص 1377 ترجمه صبوري،

 درگيري و فعاليت سياسـي اسـت    نوعي ،شود مشاركت سياسي    كه مشاهده مي   گونه   همان
اب كـردن و     انتخ ،كه در يك سوي آن    طيفي   ؛شود  صورت يك طيف در نظر گرفته مي        كه به 

ايـن دو   . دشـو    اين امر منجر به عمل سياسي مي       وانتخاب شدن قرار دارد     آن،  در سوي ديگر    
  .دهند كدام حداقل و حداكثري از مشاركت سياسي را نشان مي  سر طيف هر

شـود،    ترين سطح مشاركت سياسـي برشـمرده مـي           پايين هعمد طور به ،انتخاب كردن 
امـا   .يابـد    در صندوق خاتمه مـي     يأر با انداختن يك     زيرا با حضور افراد در انتخابات و      

گونه نيست و نيازمنـد حـداكثر تـالش،     انتخاب شدن و دستيابي به مقامات حكومتي اين      
  .فعاليت و مشاركت سياسي است

. كننـدگان وجـود دارنـد        هميشه حـداكثري از انتخـاب      ، در انتخاب كردن   ،از سوي ديگر  
دادن بـسيار    يأرت سياسي عمومي در انتخاب كـردن و          ميزان اقبال و مشارك    ،ديگرعبارت    به

در . كننـد   فعاليت و مشاركت سياسي انتخاب مـي   رايزياد است و اغلب مردم اين گزينه را ب        
جمهـوري    انتخاب شدن و دستيابي به مناصبي نظير وكالت مجلس، وزارت و رياست            ،مقابل

ني كـه هميـشه تعـداد كمتـري از      معاين  هب. همواره با حداقلي از مشاركت همراه است  ... و  
 و كننـد  مـي  مقام عمومي و سياسـي  ياافراد يك جامعه خود را نامزد دستيابي به يك منصب           

  .داشته باشند دادن و انتخاب كردن مشاركت يأردهند در  بيشتر ترجيح مي

  مشاركت سياسي و انتخابات در نظام جمهوري اسالمي

 از   عمـده پـس    طـور  بههيم جديدي هستند و     ها و مفا   مشاركت سياسي و انتخابات، واژه    
ا اصل حضور و تـأثير  ماند ا  سياسي و فكري جامعه ما شده  ارانقالب مشروطه وارد ساخت   

 ردپاي ديريني در تعاليم و تـاريخ اسـالم          ،گيري و استمرار حكومت ديني      مردم در شكل  
از ه اسـالمي     به انتخاب حاكم جامع    در اصل  در جهان اسالم، كه       رايج جدا از تفكر  . دارد

انديشند، تفكر شيعي در كنار       مي) ص(  مردم يا نخبگان بعد از رسول گرامي اسالم        سوي
 ادامه حيات حكومت اسالمي، وجود عنصر مقبوليت يـا          راياصل ضرورت نصب الهي ب    

تـرين    شايد بليغ . داند  عامل عينيت و تجلي انتصاب مي     نيز  همان حضور و بيعت مردم را       
 تـشكيل حاكميـت، فرمـايش       رايي تشيع به ضرورت حضور مردم ب      تعبير در اعتقاد عمل   
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ز حـضور و    ا« كـه آن را ناشـي        باشـد در پذيرش امر خالفـت      ) ع( معروف اميرالمؤمنين 
  .)15 ، ص  1368  ترجمه شهيدي،البالغه، نهج(  قلمداد كردند»بيعت مردم و ياري آنها

 بارها در زمان حيات پـر  ) ع( اعتقاد به همين ضرورت است كه ائمه بزرگوار          دليل  به
منـدان،     عالقـه  جانب تشكيل حكومت از     رايهاي مختلف ب     دعوت با وجود ،   خود بركت

 انـد  زدههـا سـرباز    گونـه دعـوت    از قبـول ايـن  ،به واسـطه فقـدان اقبـال عمـومي مـردم          
  .)29  ، ص  1371 ،عارف  ترجمه الحسني، معروف(

نيز كـه طبـق نظـر اكثـر         ) ع( اي تشيع در دوره غيبت معصوم       در بررسي نظام انديشه   
 دليـل   بـه ط است، مشاهده مي شود      رايالش   فقيه جامع  عهده بر امر حكومت    ،علماي شيعه 

ــشيع،   ــودن ت ــت ب ــع آن  در در اقلي ــه تب ــت و ب ــشكيل حكوم ــان ت ــل امك ــعه ،عم  توس
از آغـاز دوره صـفويه كـه شـاهد تـشكيل            . هاي مربوط فراهم نيامده است      پردازي  نظريه

 هـستيم، بالنــدگي بيــشتري را در حــوزه  كــشورانـي و شــيعي در  دولتـي بــا هويــت اير 
توجه به بافت حكومت، در ايـن دوره، ضـمن           با. كنيم  احساس مي پردازي سياسي     نظريه

 ، محقق كركي كـه شـاه طهماسـب    چونراني   صاحبنظ رايت نظريه واليت فقيه در آ     تقوي
، )385، ص هـشتم جلد  ،1340عاملي،امين ( دانست حكومت خود را مأذون از ايشان مي   

 »گـستري   عـدالت « حكومت، بـه مفهـوم       از سوي بر جايگاه حفظ و حرمت حقوق مردم        
  .)5 ، ص 1384نجفي، (  گيرد ميان مردم، تأكيد بيشتري صورت مي

 غلبـه اصـوليون بـر اخبـاريون و مواجهـه بـا       ،تحول دروني انديـشه فقـاهتي شـيعي     
 شـد مفـاهيم   موجـب  هجـري،  هاي تمدن مغرب زمين، طي قرون دوازده و سيزده   آموزه

 مشاركت سياسي مردم و انتخابـات وارد ادبيـات نظـري انديـشه سياسـي                مانندجديدي  
 طـور  بـه ترين آثار اين دوره كه   از مهم . )65 ، ص   1382 ترجمه ورعي،  نائيني،(  شيعه شود 

) ره( ئينيمرحـوم نـا   اثر   ،»هالمل  ةتنزي  و مهاال ةتنبي«كتاب  به  ،  اند  مبسوط به اين مقوالت پرداخته    
 خراسـاني  خواه نظير مرحوم آخونـد  هاي علماي بزرگ مشروطه    و همچنين افكار و انديشه    

دينـي و  عميـق   هـاي      ريـشه  برخوردار از واقع انقالب مشروطه كه      در. توان اشاره كرد    مي
 از جانـب  در ادامـه     بـا وجـود آنكـه     هاي سياسي شـيعي بـود،         مذهبي و منطبق بر آموزه    
، نقطه عطفي در توجه جدي و عملي بـه نقـش مـردم در               يافت روشنفكران تغيير جهت  

شـود    مشاهده مـي ،رو از اين. رود شمار مي بهاداره سياسي كشور، در ميان متفكران شيعي     
 عنـوان   بـه خـود   )  مـدرس  ...ا  آيـت  مرحـوم    ماننـد (كه بسياري از علماي بزرگ شـيعي        
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م جديـد  نظـا بر صحت در عمل  و شوند  مي ملي حاضر    راينمايندگان مردم در مجلس شو    
 بـا بـه قـدرت رسـيدن رضـاخان و تـداوم              ،در ادامه . دكنن   تأكيد مي  »محور  مردم«حاكميتي  

 بحـث حـضور     در عمـل،  محمدرضا پهلـوي،    حكومت   سال پاياني    25در  وي  ديكتاتوري  
مردم در حاكميت به محاق رفت اما نظام فكري تشيع به بالندگي خـود ادامـه داد و شـكل            

 در تفكـر سياسـي امـام    ،گيـري حاكميـت    حضور مؤثر مـردم در شـكل  تكاملي و نويني از 
 نـويني را بـا     حكومتي   نظام ،رهبر فقيد انقالب اسالمي   . تجلي و حضور يافت   ) ره( خميني

 دينـي و    ي حكومـت بـا محتـواي      ، بر ايـن اسـاس     كرد و ريزي    عنوان جمهوري اسالمي پي   
 بـا   ور حـوزه نظـر بـاقي نمانـد          تنهـا د  ) ره( حضرت امام . يافتساالرانه ادامه حيات      مردم

ـ ترين انقالب را در تاريخ سياسـي جهـان            پيروي و حمايت قاطبه ملت، مردمي      . د آورد پدي
 تعيـين نـوع حكومـت،       چـون  يهاي مهم   گيري   از پيروزي انقالب اسالمي، در تصميم      پس

 ايجـاد   ،تعيين اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي، تصويب قانون اساسـي و بـه تبـع آن               
 اسالمي،  رايجمهوري و مجلس شو    ي حاكميتي ديگر نظير خبرگان رهبري، رياست      نهادها

 رايتأكيد هميشگي امام راحل بر اصـالت آ       . دشبدون استثنا به آرا و انتخاب مردم مراجعه         
 .لـه بـود     هاي انديشه سياسي معظـم      ترين سرفصل    از مهم  ،الخطاب بودن قانون    مردم و فصل  

 :اند كه معيار و ميزان، انتخاب مـردم اسـت   ا تأكيد كرده  حضرت امام در طول حياتشان باره     
امـام خمينـي،   (» شما هستيد ميزان... خواهيم   مييأرما از خودتان  ...  ميزان شماها هستيد  «

آيد كـه     توان گفت از فحواي كالم امام چنين برمي         در مجموع مي  . )122  ، ص    7، جلد 1369
 اين اصل اساسي است كه نظام سياسي        ،بنياد نظري مشاركت سياسي در جمهوري اسالمي      

 نقـش و منزلـت مـردم در نظـام سياسـي بـسيار       ،نرايبنـاب .  مردم اسـت راياز آن مردم و ب   
 و بر سرنوشـت  گيرند ميدست   زمام امور را به  ،هاي خود   شود و آنان با انتخاب      برجسته مي 

 مهـم موجـب    توجهي و اهمال در اعمـال ايـن حـق           گونه بي   گذارند زيرا هر    خود تأثير مي  
 امام در سخنان خـود بـر ايـن نكتـه نيـز              ،از سوي ديگر  . شود  پايمال شدن حقوق مردم مي    

 پـشتوانه نگـرش ايـشان در عرصـه مـشاركت            ،هاي ديني و اسـالمي      تأكيد دارند كه آموزه   
 آگاهانـه و آزادانـه      راي مشاركتي كه در آن ميزان و معيـار انتخـاب شـدن، آ              سياسي است، 

  .دكنندگان باش انتخاب
هـاي امـام راحـل كـه تجلـي آن در              تشكيل نظام سياسي مبتني بر ديدگاه     به  توجه   با

 ساله رهبر كنوني    20 در دوران رهبري     ،قانون اساسي جمهوري اسالمي است، اين روند      
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شـايد جعـل اصـطالح جديـد        . انقالب اسـالمي نيـز بـا قاطعيـت تـداوم داشـته اسـت              
 روشني بر اعتقاد و عزم نظام اسالمي بر تداوم          له، گواه   از زبان معظم  » ساالري ديني   مردم«

. باشـد و ضرورت دخالت شهروندان ايراني در تـشكيل و اسـتمرار نهادهـاي حـاكميتي               
ملت ايـران  «: فرمايند هاي خود در اين زمينه چنين مي    له در يكي از آخرين صحبت       معظم

همـه جـاي دنيـا      در  . )سـاالري   مـردم (نفس خود اين بناي مبارك را گذاشت          با اعتماد به  
اي   جا وجود ندارد كه يـك دموكراسـي         ها در يك چارچوب قرار دارند، هيچ       دموكراسي
مـا ايـن    ...  گذاري خاصـي هـدايت نـشود         يك چارچوب و يك هدف     هوسيل  باشد اما به  
ايـن  .  را اسالم قرار داديم؛ چون ملت ايران مسلمانند؛ چون ملت ايران مؤمنند            چارچوب
   ).1386اي،   خامنه...ا آيت( »ساالري اسالم مردمساالري ديني،  شد مردم

 ابزار اصـلي حـضور مـردم        عنوان   بهپذيري، انتخابات     در پناه چنين ساختار مشاركت     
 يكي از وظايف اصلي نظام اسـالمي، فـراهم       يطبيع طور  بهرو،    از اين . پذيرفته شده است  

از ايـن زاويـه،     . اسـت  ايفاي اين مسئوليت مهم      رايط حضور آگاهانه مردم ب    رايدن ش كر
توجـه بـه امكانـات و نقـش           با شده ياد مأموريت   راي اج راينقش محوري رسانه ملي ب    

  .شود  جامعه، آشكار و هويدا ميبهبخشي  محوري و اساسي آن در آگاهي
نقـش و تأثيرگـذاري       از بررسي عملكرد رسانه ملي در انتخابات، به        پيشدر ادامه و    

  .شود مي اشاره رسانه در مشاركت سياسي

  نقش و تأثيرگذاري رسانه در مشاركت سياسي

ـ        سـاالر، فـراهم    در جوامع دموكراتيك و مردم      مـشاركت   رايسـازي بـسترهاي مناسـب ب
ابتـدا ماهيـت وجـودي و مـشروعيت ايـن           در  سياسي از ضروريات اوليـه اسـت؛ زيـرا          

وظايف از  . هاي سياسي به تحقق ميزان قابل قبولي از مشاركت سياسي بستگي دارد            نظام
 تأثيرگـذاري بـر افـزايش مـشاركت       شـده  يـاد هاي مختلف در جوامـع        بسيار مهم رسانه  

هـاي مختلـف      اين تأثيرگذاري به شـيوه    . سياسي مردم و تمهيد بسترهاي تحقق آن است       
ها، طـرز     كنند با ايجاد تحوالت الزم در نگرش        ها تالش مي    افتد اما عموم رسانه     اتفاق مي 

 آنـان   يأري مخاطبان، بر مبناي عاليق و سـاليق خـود، بـر             هاي سياس  گيري  و جهت تفكر  
هـاي   هـاي متفـاوتي را از رسـانه     پيـام ،البته بايد توجه داشت كه مخاطـب     . تأثيرگذار باشند 
كنـد؛ برخـي از آنهـا را           و ساليق متكثر هستند، دريافـت مـي        ها   نگرش رايگوناگون كه دا  
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هـا كـه در ذهـن          از پيـام   هـايي   خـش  و در نهايت ب    كند  مي بعضي ديگر را طرد      پذيرد و   مي
 رفتـار سياسـي    دهنـد و    مـي تأثير قـرار      را تحت  او نگرش سياسي    ،اند  مخاطب پذيرفته شده  

  ترجمه سـاروخاني، ،1رو يپي  ( كنند پايدار و مشاركت سياسي معناداري را در وي ايجاد مي     
  .)22 ، ص  1370

 يـك فـرد دو مرحلـه    هـاي سياسـي   گيـري  ها و جهـت  در زمينه تغيير و تحول در نگرش 
در ايـن  . هـاي جديـد    ورود و پذيرش نگـرش  ،هاي قبلي و در ادامه      تغيير نگرش : وجود دارد 

عبـارت    بـه . بخش نكته مهمي وجود دارد و آن ايجاد هماهنگي بـين ايـن دو مرحلـه اسـت          
 زيـرا در ايـن    ايجاد شـود   خللي   ، نبايد در زمان حركت از يك نگرش به نگرش جديد          ،ديگر

شود تا نگرش جديد جـايگزين نگـرش قبلـي شـود و از                 فشارهايي وارد مي   سو  كزمان از ي  
يـك رسـانه   . سوي ديگر فشارهايي وجود دارد تـا جايگـاه نگـرش جديـد مـستحكم شـود             

 سـر   ايجاد نگرش الزم در افراد بايد دو مرحلـه را بـا موفقيـت پـشت             رايقدرتمند ارتباطي، ب  
 ايـن پرسـش     ، در همـين زمينـه     .)4ـ6  ، صص  1375علوي،   (»اقناع« و »رساني اطالع«: بگذارد

هـاي    گيري  توانند بر جهت    ها چگونه مي    شود كه راديو، تلويزيون و ديگر رسانه        مهم مطرح مي  
رساني و اقنـاع درسـت، آنـان     سياسي مردم و نخبگان جامعه تأثير بيشتري بگذارند و با اطالع      

 برنـارد   ؟كت سياسـي ترغيـب كننـد      جمله لزوم مشار   هاي سياسي خود و از      را به پذيرش پيام   
اي از ارتبـاط، در   انـواع ويـژه   «: گويـد   شناس سياسي مشهور در اين مورد مي         جامعه ،2برلسون

ط خاصـي جلـب     راياي از مـردم را در شـ         هـاي ويـژه     زمينه خاصي از مطالب كه توجه گروه      
 نـوع مطلـب،     نوع ارتبـاط،   :از نظر او پنج اصطالح    » .دنگذار  د، تأثير خاصي بر جاي مي     نكن  مي

 در برگيرنده معاني خاصي هستند و بايـد توضـيح داده    ندرايفط و تأثيرات    راينوع مخاطب، ش  
  :دهد ها را به شكل زير توضيح مي يك از اين واژه  وي هر. شوند
هـر دو  تركيبـي از   تفـسيري يـا   ،ارتباط ممكن است گزارشيمحتواي  :نوع ارتباط . 1
كنـد و محتـواي    اي مربوط به يك رويداد را بيان ميه  دانستهتنهامحتواي گزارشي   . باشد

. پـردازد   زني درباره رويداد احتمالي مـي       كند و به گمانه     تفسيري آن رويداد را ارزيابي مي     
شـود، محتـواي      به محتواي تفـسيري بيـشتر توجـه مـي         هرچند  دهد كه     شواهد نشان مي  

 تلويزيون در القاي پيـام  ،ور از اين. ردگيري افكار مردم دا ر جهت بگزارشي تأثير بيشتري    

                                                      
1. Piero      2. Bernard Burleson 
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 مهم هر پيام ارتباطي تنهـا آن چيـزي   بخش ،تأثير مضاعف دارد، زيرا در نظر بيشتر مردم       
رسـد، ايـن       مهم است كه پيام چگونه به نظر مي        نيزگويد، بلكه اين      دهنده مي   نيست كه پيام  

بهتـر منتقـل     از ايـن رسـانه     ،تـصوير در تلويزيـون     ، صدا و     تركيب واژه  دليل  بهآگاهي كه   
هـاي    امپيـ  درپس راديو و تلويزيون بايد محتواي گزارشي را         . تر است   شود، قابل اعتماد    مي

  .دنهاي توليد شده از اين حيث بكوش سازي برنامه  بهينهرايد و بنخود در اولويت قرار ده
هـاي   گيـري  هاي گروهي هنگامي بيشترين تأثير را بر جهـت    پيام رسانه : نوع مطلب . 2

اي مـرتبط باشـد كـه هنـوز هـيچ عقيـده         ردم خواهد گذاشت كه با مطالب تازه     سياسي م 
پذيرند   اي بيشتر تأثير مي        در زمينه  اغلبزيرا افراد   . نيرومندي درباره آن پديد نيامده است     

معمـول   طـور  بـه ها بر مردمي كـه        تأثير رسانه  ،بنابرايناي ندارند،     كه خود درباره آن ايده    
  .مورد يك امر خاص ندارند، بيشتر است  درعقيده ثابت و پايداري

. كننـد   گذارد كه آن را دريافت مـي        ر عقايد كساني تأثير مي    بپيام تنها    :نوع مخاطب . 3
 يـا   كننـد   مـي گيري افرادي كه زياد تلويزيون تماشا         هاي گروهي بر جهت      رسانه ،ينابنابر

 تـأثير   ،خواننـد   ب نمـي  كنند و هرگز كتا     پسند را دنبال مي     هاي گروهي عامه    مطالب رسانه 
جانـب  گيـري القـا شـده از           از جهـت   ،افرادي كه مطالعـه بيـشتري دارنـد       . بيشتري دارد 

  .پذيرند  مي كمتريهاي گروهي تأثير رسانه
هـاي    هاي گروهي هنگامي تأثيرگذار خواهند بود كه رسانه          رسانه :هاي رقيب   رسانه .4

هاي گروهي با     مثال در ايران كه رسانه     براي. اثر باشند   رقيب يا وجود نداشته باشند يا كم      
ـ     رقباي قدرتمندي مانند راديوهاي بيگانه و سايت    رو هـستند،   ههـاي معانـد اينترنتـي روب

  . هدايت سياسي مردم تالش فراواني الزم استرايب
جملـه طـرز    هاي سياسي مردم و از      گيري  ها بر جهت     تأثيرات رسانه  :ندرايفتأثيرات  . 5

ها ممكن است موجـب       اين رسانه . ركت سياسي بسيار متنوع است    مورد مشا  فكر آنها در  
تغيير عقيده مخاطبان شوند؛ آنان را در قبال يك پديده سياسي كـه بـه آن عقيـده دارنـد                    

زمينه ذهنـي دربـاره آن ندارنـد، ايجـاد            اي كه مخاطبان پيش     مورد پديده  فعال كنند يا در   
در كـشورهاي مختلـف و در مقـاطع         هاي گروهي      تجربه رسانه  ،مجموع در. عقيده كنند 

هاي سياسي مردم و ازجمله عقيده و         گيري  دهنده تأثيرگذاري آنها بر جهت       نشان ،متفاوت
ايـم كـه    بارهـا شـاهد بـوده    . مورد لزوم مشاركت سياسي در انتخابات است        در نموضع آنا 

  بـر ،هـاي خـاص خـود       راديـو و تلويزيـون بـا تبليغـات و تحليـل            ويژهها و ب    همين رسانه 
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اند و بـا در   گيري و طرز فكر مردم در آستانه يك انتخابات خاص تأثير جدي گذارده    جهت
  .اند  كرده به استحكام بنيادهاي سياسي جامعه كمك،نظر گرفتن مصالح عالي نظام سياسي

  رسانه ملي و انتخابات

 مبني بـر انحـصار دولتـي راديـو و     175 نگهبان از اصل رايبا توجه به تفسير رسمي شو  
رساني كشور و همچنين مرتفـع         در نظام اطالع   انرقيب آن   بديل و بي    لويزيون و نقش بي   ت

اي در ايجـاد      جايگـاه ويـژه    ،نمودن اوقات فراغت بسياري از اقشار جامعه، رسـانه ملـي          
نگـاهي بـه ميـزان    . ه استيافتنشاط سياسي و مشاركت آحاد مردم در انتخابات مختلف        

  .نمايد تر مي اوسيما، اين ادعا را پذيرفتنيهاي صد  اقبال مردم به برنامه
 درصد مردم   83 ،دهد   نشان مي  1387گيران صداوسيما در بهار سال       نظرسنجي از پيام  

 همچنـين   ).1387اصل،    نجفي(  اند    هاي تلويزيون بوده     تماشگر برنامه  نحوي   به ،كشورمان
ر صداوسيما بـا   اخبا،دهد از مردم سطح كشور نشان مي   صورت گرفته   آخرين نظرسنجي   

 مورد استفاده مـردم قـرار   ،درصد بيننده، با اختالف زيادي نسبت به ساير منابع خبري       79
  .)1387 پنابادي،(  گيرد مي

هـايي باعـث شـده اسـت رسـانه ملـي خـارج از حيطــه         توجـه بـه چنـين شـاخص    
ره نظر مقام معظم رهبري ادا      مستقيم تحت  طور  به و   دريگانه قرار گ    سياستگذاري قواي سه  

 دهـد   مياين جايگاه ساختاري، رسانه ملي را فراتر از التهابات متداول سياسي قرار             . شود
هاي كـاري آن را بـه          خاص، سياست  ي پيروزي فرد يا گروه    رايگيري ب   و فارغ از جهت   

  .كند هاي اصلي نظام نزديك مي اولويت
، بايـد دو    هاي كالن نظام جمهوري اسالمي       رسانه ملي در پناه سياست     ،بر اين اساس  

: هاي انتخاباتي خود قرار دهد         مبنايي در دستور كار فعاليت     طور  بهرويكرد سياسي زير را     
  .»كمك به انتخاب آگاهانه شهروندان« و دوم »حضور حداكثري مردم«اول 
هاي سياسي تعريف شده در        نظام جمهوري اسالمي و آرمان     : حضور حداكثري مردم   .1

برانگيـزي     حضور چالشهموارهمحور،  ك نگاه ديني و عدالت منبعث شدن از ي    دليل  به ،آن
 ساله نظام جمهوري اسـالمي      30نگاهي به كارنامه    . در صحنه تعامالت جهاني داشته است     

هاي بلند كه اصول غيرعادالنه حاكم بر صـحنه            همين اهداف و آرمان    دليل   بهدهد    نشان مي 
 اسـالمي مـشكالت متعـددي را از         الملل را به چالش كشانده اسـت، جمهـوري          روابط بين 
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وار ايـن     حتي بررسي اجمالي و فهرسـت     . هاي برتر جهان متحمل شده است        قدرت جانب
 ابزار مهم نظام سـلطه      توان گفت   اما مي   مشكالت در حوصله و ظرفيت اين نوشتار نيست،       

جريـان  «ها و مشكالت بر ضد جمهوري اسالمي، اسـتفاده از             ، محدوديت ها  در ايجاد ابهام  
العـاده در عرصـه    هـاي فـوق   واقـع، پيـشرفت   در.  بـوده اسـت  »اي گسترده و وابـسته    رسانه

اي   رساني كه دنيا را به دهكده جهاني تبديل كرده است، قـدرت فزاينـده               ارتباطات و اطالع  
هـاي   راحتي قادر به ايجاد جريـان   دهد تا به  اي قرار مي    هاي رسانه   در اختيار صاحبان كارتل   

هـا    المللي، امروز در ميدان رسانه      به تعبير بهتر، منازعات بين    . لي باشند خبري منحرف و جع   
 قدرت و ابزار اصلي در جهت تأثيرگذاري بـر         عنوان   بهها    گيرند و رسانه    شكل و جهت مي   

 اي در   از شـگردهاي عمـده جريـان سـلطه رسـانه          . نـد كن  افكار عمومي جوامـع عمـل مـي       
هاي جامعه، با هدف كمـك        ه از واقعيت  خصوص كشور ما، ارائه تصويري مخدوش و سيا       

با اين وصف، در آستانه برگزاري هر انتخابـات،         . استبه براندازي نظام جمهوري اسالمي      
 انتخابـات و  نـد رايفشي هماهنگ به تخريب اصل رايها قبل، با آ هاي مخالف از مدت    رسانه

تي آنهـا، تأكيـد     محورهاي عمده و اصلي تبليغـا     . پردازند  دلسرد كردن مردم از مشاركت مي     
هـاي     عملكرد نهادهاي مـرتبط و دسـتگاه       مورد ترديد قرار دادن   بر صوري بودن انتخابات،     

نمايي مشكالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعـه ايـران           برگزاركننده انتخابات و بزرگ   
ي غربـي، فعاليـت       هاي رسمي و وابسته به كشورها        در كنار رسانه   هاي اخير،   در سال . است

  . را تشديد كرده استشده يادزبان، هجمه  اي فارسي هاي متعدد ماهواره شبكهپرحجم 
سـو و    اي از يـك     اي، دفاع منطقي در برابر جريان مخـرب رسـانه           در اين سپهر رسانه   

هاي مشاركت گسترده مردم در انتخابات از سوي ديگر، مأموريت سنگيني را              ايجاد زمينه 
هـاي ناراضـي و       سازي تبليغات جريان    فه خنثي همچنين وظي . سازد متوجه رسانه ملي مي   

رونق انتخابات تأكيـد    بر تحريم و برگزاري بي،كه به داليل مختلفنيز اپوزسيون داخلي   
  . رسانه ملي استعهده بر ،ندكن مي

آگاهانـه   هاي رسانه، كمك به انتخاب   دوم حاكم بر فعاليت    راهبرد : انتخاب آگاهانه  .2
 مأموريت كالن رسانه نيـز قابـل بررسـي           راهبرد از ديدگاه   اين.  مردم است  و هوشمندانه 

 مـديريت صـحيح افكـار عمـومي و          ،محـوري رسـانه ملـي      از آنجا كه مأموريـت    . است
كمك به انتخاب آگاهانـه مـردم نيـز از ايـن             .دهي به فكر و فرهنگ عمومي است        جهت

 ايـن   يرا اجـ  بـه تواند آسـيب جـدي        البته نكته مهمي كه مي    . استحيث، واجد اهميت    
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گيري و حمايت تلويحي و تأثيرپذيري رسانه ملي از اشخاص و             د، جهت كن وارد   راهبرد
توجهي به آن ممكن است عالوه بر         صورت كم  اي كه در    لهئمس. استهاي خاص     جريان

تـوانيم   از همين نقطـه مـي  . كندنقض راهكار دوم، به اصل مشاركت مردم نيز لطمه وارد     
  .دست دهيم  بهنه در انتخابات مختلف تحليل مناسبي از عملكرد رسا

دهـد    اخيـر نـشان مـي   هـاي  بررسي عملكرد رسانه در ادوار مختلف انتخاباتي در سـال  
قضاوت عموم و نخبگان جامعـه در اغلـب مـوارد، حـاكي از دقـت رسـانه در عمـل بـه                       

كمـك بـه برگـزاري پرنـشاط       . اسـت گفتـه     پـيش  راهبرداساس دو    هاي خود، بر      مأموريت
در اين انتخابـات،   .  اين ادعاست  راي شاهد خوبي ب   ،جمهوري  نهمين دوره رياست   انتخابات

 دقيـق   راين و اجـ    آنـا   هـاي   ها و برنامه  نامزدرسانه ملي با تمهيدات مناسب و معرفي دقيق         
گانـه تبليغـات انتخابـاتي       مراحل و اصول سه   (ها در سه حوزه تبيين، تشويق و تهييج           برنامه
  .درصدي مردم در دو مرحله متوالي انتخابات داشت 60اركت اي در مش سهم عمده) رسانه

كنـار   هاي رسانه ملي، در     شناسي دقيق مجموع فعاليت     البته، در تحليل جامع و آسيب     
 »ش سياسي رقباي حاضـر در صـحنه  رايآ« و »نوع انتخابات«هاي مختلف، توجه به      متغير

  .دو متغير مهم و اساسي ديگر است
در كـشور مـا دارنـد، هـر      »انواع انتخابات« هاي متفاوتي كهندرايفها و   با توجه به شيوه   

رو، فعاليت رسانه در هر انتخابـات،         از اين . نياز دارند اي متفاوتي را       زمينه و كار رسانه    ،يك
ـ   هاي ارزيابي خاص را طلب مـي        بسته به نوع آن، برخي شاخص       مثـال فـضا و      بـراي . دكن

جمهوري يـا انتخابـات مجلـس        ر انتخابات رياست  زمينه كار گسترده تبليغاتي رسانه ملي د      
. اي مستقل نياز دارد     مقايسهبه   و در نتيجه      است  اسالمي و خبرگان رهبري متفاوت     رايشو

  هـاي رسـانه را تحـت         متغير ديگـري اسـت كـه فعاليـت         نيز »ش سياسي رقبا  رايآ«نحوه  
دهـد در     ي تجربه عملكرد انتخابـاتي رسـانه ملـي نـشان مـ            يبررس. دهد  پوشش قرار مي  

، عملكـرد   حـضور دارنـد   صـحنه     و رقباي متعددي در    استقطبي   انتخاباتي كه فضا چند   
اي را در ميان افكار عمومي       طرفانه  و تلقي رويكرد بي   است  تر    رسانه ملي متنوع و جذاب    

 مثال، از داليل اصلي توفيـق رسـانه ملـي در انتخابـات نهمـين دوره           رايب. داردبه دنبال   
 را انتظارات رقباي مختلـف      يطبيع طور  بهقطبي شدن فضا بود كه       د چن ،جمهوري رياست

تري    فرصت بيشتر و كم چالش     ،و در مقابل  كرد  اي محدود     استفاده از فضاي رسانه   براي  
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شـود،    اما در مواقعي كه انتخابات به شكل دو قطبي برگزار مي          . در اختيار رسانه قرار داد    
ي شبهه حمايت از رقيب در دستور كار طـرفين          هاي رسانه و القا      فعاليت حساسيت نسبت به  

 را بويژه در بخش كمك به انتخاب آگاهانـه            عملكرد رسانه  ، فضا اين. انتخابات قرار مي گيرد   
  .شود موجب ميها  در فعاليترا  و احتياط بيشتري دهد ميتأثير قرار  مردم تحت

پيشنهادهايي گذار،   و همچنين مالحظه متغيرهاي تأثير     شده يادهاي    راهبردبا توجه به    
 . شود  ميارائه هاي انتخاباتي  ارتقاي كيفي فعاليترايب

  هاي انتخاباتي رسانه ملي  اثربخشي بيشتر فعاليترايراهكارهايي ب

دهـد   نشان مي چند مورد اخير    در  ژه    بررسي عملكرد رسانه ملي در انتخابات مختلف بوي        
 عرصـه ارتباطـات جهـاني و        درصـورت گرفتـه     اندركاران با درك تحوالت عميق       دست

را سـازي     هاي راديو و تلويزيوني و سازوكار برنامـه          كه عملكرد شبكه   ـ انقالب اطالعاتي 
 طـور كامـل   بـه هـاي خـاص سياسـي     با هدف اقناع و ترغيب مخاطب بـه پـذيرش پيـام    

 دليـل بـه همـين     .  سعي دارند خود را با اين تغييرات همگام سازند         ـ ده است كردگرگون  
هايي با مردم      به پخش مصاحبه   ،هاي انتخاباتي سازمان     برنامه بيشتر پيش، سال   اگر تا چند  

يافـت، امـروز طيـف        مورد ضرورت شركت در انتخابات اختـصاص مـي         و مسئوالن در  
  .شوند ها با كاركرد و ساختارهاي متنوع پخش مي متنوعي از خبرها و برنامه

هـاي عمـومي     كنـار ويژگـي   در، اسالميراي مثال در انتخابات اخير مجلس شو    رايب
اي  هـاي تبليغـاتي و رسـانه     هجمـه ، سنتيطور بهاتفاق انتخابات گذشته كه   اكثر قريب به 

 سياسي و   هاي  هها و دست    بيش گروه  و  كم هاي  الملل و اعتراض    مخالفان نظام در صحنه بين    
ا فشارهاي   همزماني ب  دليل  به،  شته است هاي وابسته به آنها را در داخل به دنبال دا           رسانه

اي، مشاركت گسترده مردم اهميت       مورد پرونده هسته   المللي به جمهوري اسالمي در      بين
رتبـه نظـام بـر      تأكيد رهبر معظم انقالب و مـسئوالن عـالي     ،رو  از اين .  بود يافتهمضاعفي  

 جلب مشاركت حـداكثري مـردم در انتخابـات    رايهاي نظام ب  لزوم تالش تمامي دستگاه   
هاي كالن نظام، وظيفـه رسـانه ملـي را بـيش از                پشتيباني آنها از سياست     اعالم منظور   به

 ازجملـه  اين در حالي بود كه به اذعان بسياري از كارشناسان            كرده بود و  گذشته سنگين   
وزير كشور وقت، قوانين تبليغاتي اين دوره از انتخابات از شور عمومي انتخابات كاسته              
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 بـا  نيز كه تاريخ برگزاري انتخابات گيرد به خود مي تر    جدي زماني حالت له  ئاين مس . بود
هـاي   هـاي فعـال در حركـت        كـانون  عنـوان   بـه ها    سال، تعطيلي دانشگاه   روزهاي پاياني 

 دليـل بـه همـين     . اجتماعي و سياسي و گراني طبيعي كاالها در شب عيد مـصادف شـد             
، گـزارش،   برنامـه كار گرفت تا با توليد و پخش انواع        رسانه ملي نهايت تالش خود را به      

تـأثير مثبتـي بـر ميـزان مـشاركت عمـومي در هـشتمين دوره                ... خبر، تحليل، گفتگو و     
  .  اسالمي بگذاردرايانتخابات مجلس شو

اي را نصيب     درصد مردم، توفيق عمده    60اعالم نتايج انتخابات و مشاركت نزديك به        
ايـن موفقيـت بـه معنـاي      البتـه   . جمله رسانه ملـي كـرد      اندركاران انتخابات از    همه دست 

 كـه  شـت  وجـود دا هـم  اشكاالتي  طبيعيطور بهنبود و ها  نقص بودن عملكرد دستگاه  بي
ـ . جـويي كـرد      رفع آنها چاره   رايبايد ب  ـ  مثـال نگـاه جز   رايب تـر بـه ميـزان مـشاركت      يئ

دهد شـهروندان شـهرهاي بـزرگ در مقايـسه بـا شـهرها و منـاطق                   شهروندان، نشان مي  
رويكرد علمي به همين مسئله، بايد مبتني       . در انتخابات داشتند  تر حضور كمتري      كوچك

  .  برطرف كردن اين معضل در انتخابات بعدي باشدراي ب تر و تحليلي بر نگاه عميق
هاي انتخاباتي    اثربخشي بيشتر فعاليت   رايي ب ي راهكارها ،از زاويه همين نگاه منتقدانه    

  : شود  ميارائهرسانه ملي 
هاي مرتبط    ع خبري معتبر و قابل وثوق بخصوص در اخبار و برنامه          استفاده از مناب  . 1

  . ي رسانه ملي استرايبا انتخابات شرط اصلي جلب اعتماد مخاطب و افزايش كا
هـاي   مسائل و درگيـري خصوص  درها بر پخش اخبار روزمره     پرهيز از تمركز فعاليت   . 2

عيت فهرست انتخابـاتي احـزاب      مورد آخرين وض   رساني در   ي انتخابات، اطالع  راياجو  عادي  
هـاي انتخابـاتي احـزاب      با برنامه كردن مخاطبان آشنا واي ها و برخي خبرهاي حاشيه    و گروه 
  . حل مشكالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منظور   بهها  و گروه

 اي بـه گونـه  هاي خبري  گيري اخبار و گزارش مهندسي پيام در تنظيم دقيق محتوا و جهت  . 3
ه در نهايت، مخاطب به تحليل در مورد لزوم مشاركت فعال و گسترده در انتخابـات برسـد، از             ك

هـا و ميزگردهـاي       از پرداختن به مـصاحبه     الزم است رو،   از اين . اهميت خاصي برخوردار است   
  . دشود، پرهيز كناي كه ممكن است مخاطب را دچار ابهام در دريافت پيام  كليشه

 يكي از رويـدادهاي مهـم ملـي و    با برگزاري انتخابات مقارن در مواردي كه زمان  . 4
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ـ   هاي انتخاباتي تحت    معمول مباحث و برنامه    طور  بهمذهبي است،    ثير آن رويـداد قـرار      أت
دهه فجر  ... ا  فرارسيدن ايام  ، مثال، در ايام برگزاري انتخابات مجلس هشتم       رايب. گيرد مي

 همين اتفـاق در      و هاي انتخاباتي شد      مهتا حد زيادي موجب وقفه در پخش اخبار و برنا         
تـري    رنگ  اواسط ماه اسفند و با نزديك شدن ايام نوروز و تعطيالت سال نو به شكل كم               

ها قابليت پيوند خوردن بـا مباحـث    اين در حالي است كه برخي از اين مناسبت       . رخ داد 
هـه فجـر و سـالگرد    د... ا  مثال ايـام   رايب. خوبي دارا هستند    و موضوعات انتخاباتي را به    

ه است كه انتخابـات در      لئ يادآوري اين مس   رايپيروزي انقالب اسالمي فرصت مناسبي ب     
آمدن نظام جمهـوري اسـالمي       ؛ اما با روي كار    داشتفرمايشي  جنبه   اغلب   رژيم پهلوي 

 خـود   راياند و بـا آ     اين وضع تغيير كرد و اينك مردم سرنوشت خود را در دست گرفته            
  .فرستند را به خانه ملت مينمايندگان واقعي 

 ههاي انتخاباتي كه در اين مقاله بر آنهـا تأكيـد شـد    دو اصل مهم در ساخت برنامه  . 5
 زمينـه در همـين  . جلب مشاركت حداكثري و تأكيد بر انتخـاب اصـلح       :  عبارتند از  است

هـاي    برنامـه  ساالري ديني كه دربرگيرنده اين دو اصل مهم است در           تأكيد بر مفهوم مردم   
 و دريمحور بايد مورد توجه ويژه قرار گ     هاي تحليلي و گفتگو     نتخاباتي و بويژه در برنامه    ا

  .ساالري ديني مطرح شود هاي مردم  يكي از جلوهعنوان  بهانتخابات 
ـ   تأكيد بيشتر بر حضور گروه  .6 هـاي   ن، شخـصيت اهاي مرجع شامل علمـا و روحاني

ان و متخصصان علمي در انتخابـات       ري و كشوري، ورزشكاران، هنرمند    كدانشگاهي، لش 
   در اين موردهاي آنان ديدگاهو پخش 

هـاي سياسـي دربـاره     هاي انتخاباتي احـزاب و گـروه    توجه جدي به مطالبه برنامه    . 7
مسائلي همچون مشكالت اقتصادي، بيكاري، مسكن و تورم كه مردم به آنها حـساسيت              

   پاسـخگو بـودن در برابـر مـردم از        دن احزاب بـه   كربديهي است وادار    . العاده دارند   فوق
  .ترين وظايف رسانه ملي است مهم

هـاي مختلـف      طرفانه عملكـرد احـزاب و گـروه         نقد عميق، جدي، دلسوزانه و بي     . 8
 عدالت و ميـزان عمـل بـه         رايوفادار به نظام در زمينه مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، اج           

هاي خـود در رسـانه        ها و نگراني    غههاي داده شده به مردم تا آنان شاهد طرح دغد           وعده
 زهاي چالشي بـا اسـتفاده ا       اين امر مي تواند با برگزاري ميزگردها و مصاحبه        . ملي باشند 

  .هاي جدي در دستور كار باشد  و همچنين مناظره ـكارشناسان مسلط و شجاعـ   مجري
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سـالم در  تأكيد مستمر و در عين حال هوشمندانه بر آزادي انتخابات، لزوم رقابت         . 9
 مردم در نظام جمهـوري اسـالمي و تحقـق توسـعه             يأرفضاي انتخاباتي، ارج نهادن به      

 ميزان  ينهاي معمولي ب   تواند با مقايسه   له مي ئ اين مس   كه اين نظام سياسي در طول حيات     
  .توسعه سياسي و امكان مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود صورت گيرد

بت به عملكرد مسئوالن و متوليـان امـر انتخابـات،    ايجاد اعتماد در ميان مردم نس . 10
تــر   مــردم و انعكــاس هرچــه گــستردهرايتأكيـد بــر ســالمت انتخابــات و صــيانت از آ 

 .ي صورت گرفته در اين زمينهرايهاي اداري و اج فعاليت

 حـضور آزادانـه نامزدهـاي متعلـق بـه           رايتأكيد بر اصول مترقي قانون اساسي ب      . 11
 اسالمي و مقايسه آن بـا بـسياري   رايهبي در انتخابات مجلس شو  هاي قومي و مذ     اقليت

  از كشورهاي غربي
هاي ناسالم تبليغـاتي   اي و برخي رقابت بيش از حد به اخبار حاشيهنكردن  توجه   .12

 افـراد ناسـالم و تـشنه قـدرت       كه در نظر مخاطب، انتخابات عرصـه فعاليـت         اي  به گونه 
  .قلمداد شود

 انعكاس مناسـب و آراسـته   رايسواد و تالش ب ر محروم و كم   توجه ويژه به اقشا   . 13
 مشاركت در   راي صالحيت الزم ب   راي كه اين افراد خود را دا      اي  به گونه هاي آنان     ديدگاه

  .انتخابات بدانند
كه عوامل مختلف سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي بـر اشـتياق و              نيست  ترديدي  . 14

ـ      گذ  ميزان حضور مردم در انتخابات تأثير مي        افـزايش مـشاركت     رايارند و رسانه ملـي ب
 هـدايت   راي ب ي بستر ،هاي مردم و با انعكاس مطلوب آنها         خواسته ا توجه به  مردم، بايد ب  

 بر زنـدگي تمـامي مـردم تـأثير          تورم مثال   براي.  كند فراهمافكار عمومي به بهترين نحو      
ناسـب از ايـن     تـوان بـا اسـتفاده م        شود، اما مي     موجب دلسرد شدن مردم مي     و گذارد  مي

 كه موجـب سوءاسـتفاده و تـضعيف نظـام     اي به گونه(آن به   و پرداخت صحيح     موضوع
وظايف منتخـب يـا منتخبـان مـردم در          اين پيام را به مخاطب القا كرد كه يكي از           ) نشود

 اسالمي، حل مـسائل اقتـصادي اسـت و اگـر        رايجمهوري و مجلس شو    انتخابات رياست 
هستند، بايد بـا شـناخت نـامزد يـا          ... ادي مانند تورم و     مردم خواستار حل مشكالت اقتص    

به بيان ديگر مـردم     .  دادن به آنها زمينه انتخاب مؤثر را فراهم آورند         يأرنامزدهاي اصلح و    
  .بايد بدانند كليد رفع مشكالت روزمره آنان حضور چشمگير در انتخابات است
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هاي بيگانـه و معانـد        سانههاي مخرب تبليغاتي و فعل و انفعاالت ر         رصد فعاليت . 15
 دموكراتيك انتخابـات در ايـران       ندرايفاي سعي دارند سالمت و        نظام كه هر روز به بهانه     

سازان رسانه ملي بايد بـا آگـاهي          برنامه.  امر بسيار مهمي است    مورد ترديد قرار دهند،   را  
يم بـه   غيرمـستق طـور  بـه  ،هاي مختلف از خطوط تبليغي دشمن و شناسايي آنها در برنامه        

هـاي بيگانـه تـالش        طي كـه برخـي رسـانه      راي مثال در ش   رايب. ها پاسخ گويند      اين شبهه 
 پخـش سلـسله   ،بـا ترديـد مواجـه كننـد        نگهبـان را     رايكردند نظارت استـصوابي شـو      مي

مورد وجود نهادهاي مشابه ناظر بر انتخابات در كشورهاي مختلـف   هاي خبري در    گزارش
  .رفت شمار مي بهمناسبي به اين تحركات تخريبي جهان در انتخابات اخير، پاسخ 

 راهكـار   ،هاي كارشناسي  در پايان، تأكيد بر اين نكته ضروري است كه استفاده از ديدگاه           
انـدركاران    اميـد اسـت دسـت     . اسـت ها و كاهش اشكاالت        ارتقاي كيفي برنامه   رايمناسبي ب 

اي   و كارشناسـان رسـانه     ن نخبگـا  مرتبط ضمن توجه به اين امر، تعامل بيشتري با مجموعـه          
  .دست آورند  به اين مأموريت خطيرراي توفيق بيشتري در اج ند تاكنبرقرار 
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