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 با نام و یاد خداوند مهربان

 

 Political Communicationارتباطات سیاسی  

 (دوم)جلسه 
 های عمومیسازمان 

های سیاسی، اطراف نهادهای رسمی فعال در عرصه سیاست های غیرحزبی، البته با هدفجدا از احزاب سیاسی، انبوهی از سازمان

ای و های حرفهکنندگان، انجمنهای مدافع حقوق مصرفهای صنفی، گروهشامل اتحادیهاند. این بازیگران غیرحزبی را فرا گرفته

 تعریف شوند.« های عمومیسازمان»هایی که ممکن است به عنوان دیگر گروه

اند که های مشترک در وضعیت اعضایشان تشکیل شدهها و خصوصیتاین سازمانها نه به واسطه ایدئولوژی، بلکه با برخی ویژگی

گذاران و شان به سیاستها بسته به میزان دسترسیسازد. این سازمانپیوستن به یکدیگر و سازمان را برای آنها سودمند می

 های سازمانی و مشروعیت عمومی دارند.های متنوعی از پایگاههای رسمی، درجهگذاریهای خیریه، و سرمایهها، کمکرسانه

 های فشارگروه 

های عمومی تمایز ساخت، زیرا آنها نوعا از توان از سازمانرا می« های تک مسئلهگروه»تعریفی دیگر  های فشار یا باگروه

هایی های آنها را موضوعهستند و عمده نگرانی« سیاسی»هایشان به شکل آشکارتری سازماندهی کمتری برخوردار و در هدف

ذیت حیوانات کمیاب و رو به انقراض برای مصارف تغذیه، همچون حفظ سازمان محیط زیست طبیعی و جلوگیری از آزار و ا

 دهد.آزمایش داروها و ساخت و ساخت لوازم آرایشی و زیبایی تشکیل می

، یا پویش 1980ای در اوایل دهه های هستهاز قبیل جنبش ضد فعالیت« های منفردموضوع»آنها عمدتا به مبارزه و فعالیت حول 

 تمایل دارند. 1990و اوایل دهه  1980یتانیا در اواخر دهه علیه اخذ مالیات سرانه در بر

در سراسر اروپا، به شدت در پی ورود به « احزاب سبز»ای از یک گروه فشار است که با تأسیس جنبش هوادار محیط زیست، نمونه

 جریان اصلی فرایند سیاسی است.
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ومی، در زمینه ارتباطات، به کارگیری متنوعی از متون و های عمهای احزاب و سازمانهای فشار، همانند سیاستسیاست گروه

 شود.های تبلیغاتی و روابط عمومی است که امروزه به کار گرفته میتاکتیک

 های تروریستیسازمان 

های تروریستی سومین دسته از بازیگران سیاسی غیر حزبی هستند اگر چه لفظ تروریست بار ارزشی دارد و ممکن است از سازمان

های آزادیبخش ملی در جنبش« رزمندگان آزادی»دهند خود را به عنوان هایی پذیرفته نشود که اعضایشان ترجیح میگروه سوی

های شهری، گذاریهای ترور )بمبهایی به کار خواهیم برد که از تاکتیکیا مقاومت ببینید، در این کتاب این واژه را برای گروه

کنند. در این شان استفاده میها برای دستیابی به هدف های سیاسی( به عنوان متداولترین شیوهرباییهواپیماربایی، ترور و آدم

های های جهان مانند آفریقای جنوبی، اسرائیل، فرانسه و ایاالت متحده، هر یک بارها مرتکب اقداممعنا حتی برخی دولت

 اند.تروریستی )دولتی( شده

(، و شبکه القاعده که 1959-2011در ایالت باسک اسپانیا )« اتا»تبط با تروریسم عبارت است از های مراما برخی از متداولترین نام

ها، فعالیت در جهت دستیابی های مرکز تجارت جهانی اقدام کرد. نقطه مشترک همه این گروهبه تخریب برج 2001در سپتامبر 

های شونت به عنوان ابزار اقناع و ترغیب است. برخالف تروریستبه هدفها، خارج از فرایندهای متعارف و قانونی و استفاده از خ

-ها و آگاهها فعاالنه در جهت جلب توجه رسانهکنند، این سازمانها که اساسا از شناسایی و شهرت اجتناب میتحت حمایت دولت

 کوشند.یرقانونی میهای خشن و غهایشان، اغلب با شیوههای موردنظر، درباره موجودیت و هدفسازی مردم و گروه

ای استفاده شده از سوی بازیگران سیاسی عمومی و مدیریت رسانههای روابطهای تروریستی جدید نیز، از متون و تاکتیکسازمان

 کنند.رسمی فعال در جریان فرایند سیاسی استفاده می

 

 مخاطب

اطب؛ دومین عنصر مهم کلیدی در فرایند ارتباطات های ارتباطات، اقناع است و هدف این اقناع و ترغیب نیز مخهدف همه شکل

 سیاسی، که بدون آن اساساً هیچ پیام سیاسی شأن نزولی نخواهد داشت.

مخاطبان ممکن است گسترده) مثل یک برنامه رسانه ای انتخاباتی در ایاالت متحده، با هدف ترغیب کل جمعیت رأی دهنده یک 

زنامة پیشرویی همچون ساندی تایمز، برحسب مورد تغییر می کند یا حفظ کادر کشور( یا محدود) مثل وقتی که سرمقالة رو

 رهبری را از حزب محافظه کار خواستار می شود( باشند. 

مخاطبان ممکن است هم گسترده هم محدود باشند؛ چنین اقدامهایی حداقل دو سطح مفهومی دارد و برای دست کم دو دسته از 
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مردم که به آنها گفته می شود موضوع را بی ارتباط با خودشان تلقی نکنند؛ و دوم مخاطبان  مخاطبان طراحی می شود: اول کل

 خاص در مجموعه حکومتی، که تغییرهای مورد نظر در سیاست به آنها گوشزد می شود. 

ه تأثیر موردنظر بر فارغ از اندازه و طبیعت مجموعه مخاطبان، همه انواع ارتباطات سیاسی و فنون مرتبط با آن برای دستیابی ب

 شود.کنندگان پیام طراحی و اجرا میدریافت

 

 هارسانه

های ها در نظامای، سومین عنصر کلیدی در فرایند ارتباطات سیاسی است. رسانههای رسانهرسانه، یا به عبارت بهتر سازمان

های ایجاد شده ای و هم ارسال پیامهای رسانههای سیاسی تولید شده در خارج از سازمانسیاسی دموکراتیک هم انتقال پیام

 ها برعهده دارند.نگاران، را در داخل سازمانخبرنگاران و روزنامه

ها استفاده کنند. در نتیجه همه ز رسانههای خود به مخاطبان باید انکته مهم این است که بازیگران سیاسی به منظور رساندن پیام

ها، از هر راه ممکن هستند. البته رسانه ها به سادگی رویدادهای گران سیاسی در حوزه سیاسی نیازمند دسترسی به رسانهارتباط

 موجود را در فضای سیاسی اطرافشان با شیوه ای بی طرفانه گزارش نمی کنند. 

 بندی کنیم.های سیاسی را در سه گروه مجزا دسته« واقعیت» توانیم ( می1991بنا بر استدالل کید و همکارانش )

  اول، ممکن است درباره یک واقعیت سیاسی عینی، متشکل از رویدادهای سیاسی، به همان شکلی صحبت

 دهد.کنیم که در عمل رخ می

 از سوی بازیگران و  طور کهدر مرحله دوم، واقعیت ذهنی هم وجود دارد: واقعیت رویدادهای سیاسی، آن

 شود.شهروندان درک می

 های ذهنی نیز حیاتی و ها و ادراکها، که البته برای شکل دادن به دسته دوم مشاهدهسومین دسته از واقعیت

ها آنها را یا رویدادهای معنادار )به همان شکلی که رسانه« ساختگی»های رود، واقعیتضروری به شمار می

 دهند( است.پوشش می

 

 المللیصحنه بین

ای برخوردارند. همزمان با توسعه میدان دسترسی در نهایت دسته دیگری از بازیگران سیاسی وجود دارند که از اهمیت فزاینده

نه فقط از  21ها در سده المللی شدن صحنه سیاسی بود. مخاطبان رسانهشاهد بین 20ها به لحاظ جغرافیایی و زمانی، سده رسانه
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های های مرتبط با ارتباطات سیاسی مطرح هستند. دولتاخلی، بلکه از دید منابع خارجی نیز به عنوان هدف فعالیتسوی منابع د

های سیاسی رسانی جهانی برای پیشبرد هدفهای تروریستی همگی به نوعی از نظام اطالعهای اقتصادی، و گروهخارجی، سازمان

 کنند.خود استفاده می

 

 سیاسیكاركردهای ارتباطات 

 گونه ارتباط عبارتند از: برخی از کارکردهای مهم این

 ایجاد نظم در جامعه؛  .1

 ها به مردم؛ ی آن ی قوانین زندگی سیاسی و ارائه فراهم آوردن اطالعات در زمینه  .2

های گوناگون بر مخاطبان، در جهت همراه  ارتباطی و تکنیکاثرگذاری ارتباطات سیاسی، با استفاده از وسایل گوناگون   .3

 ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم، تحکیم موقعیت و بسط قدرت خود؛ کردن آنان با برنامه

 شنفکران و حکومت؛وایجاد وفاق ملّی و گفتگو میان مردم، ر  .4

 پذیری سیاسی؛  جامعه  .5

گویی   ها و نظریات مردم و چگونگی پاسخ تعیین علّت رفتار مردم، در حمایت از نظام و حاکمیت و متقابالً خواست  .6

 ها؛ حکومت به آن

 های نظام را دارند؛ گذاری های سیاسی، که سعی در متأثر کردن سیاست گیری گروه شکل  .7

 ایجاد مشارکت سیاسی؛  .8

 للی جهت نفوذ و نظارت بر رفتار مردم کشورهای دیگرالم برقراری ارتباط سیاسی بین  .9

 

}جامعه پذیری سیاسی: فرایند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب 

ارزشها،  اطالعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقش های خویش، خصوصاً وظایف سیاسی، در جامعه پی می برند. در این فرایند

ایستارها، نهادها، اعتقادات و آداب و رسوم، از جمله مسائل سیاسی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و امکان دارد در جریان 

 این انتقال تغییرات و یا تعدیل هایی نیز صورت پذیرد.{
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 :نکات مهم

 ویژگی های سازمان های عمومی -

 ویژگی های گروه تک مسئله )فشار( -

 چه سازمان هایی تروریستی محسوب می شوند ؟ -

 نقش رسانه ها در فرایند ارتباطات سیاسی -

 شرح واقعیت سیاسی در سه شکل عینی،  ذهنی، ساختگی -

 چند نمونه از عملکردهای )کارکردها( ارتباطات سیاسی -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


